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ตามรอย
คริสตมาสในประเทศไทย
เร่ิมตนเม่ือไร?      คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ

(อานตอหนา 11)

เทศกาลที่สำคัญอยางหนึ่งสำหรับผูนับถือศาสนา
คริสต คือเทศกาลคริสตมาส เปนชวงเวลาระลึกถึงการ
บังเกิดมาของพระเยซู ตกอยูในเดือนธันวาคม และวัน
ฉลองตรงๆ คอืวันท่ี 25 ธนัวาคม ซึง่ศาสนพิธแีละการ
ฉลองจะจดัข้ึนในคนืวนัท่ี 24 ธนัวาคม ทีส่ำคญัคือมสิซา
ครสิตมาส ปจจบุนักจ็ะพิจารณาตามความเหมาะสมของ
สัตบุรุษและชุมชนน้ันๆ สมัยโบราณกำหนดเปน เวลา
เทีย่งคืนวนัทีย่ีส่บิสีธ่นัวาคม

หากจะถามวาการฉลองคริสตมาสในประเทศไทย
มีมาตั้งแตเมื่อไร ก็คงตอบไดวา มีมาพรอมกับที่มี
มิสชันนารีเขามาเผยแผศาสนาในประเทศไทย

ค.ศ. 1511 ไดบนัทึกวามีชาวโปรตเุกส เขามาตดิตอ
คาขายกับอยุธยาแลว เน่ืองจากชาวโปรตุเกสนับถือ
ศาสนาครสิต (คาทอลกิ) จงึเช่ือวา นาจะมพีระสงฆทีม่า
พรอมกับพวกโปรตเุกสท่ีมาคาขาย  เปนจิตตาภิบาลคือ
ผูคอยเอาใจใสเรื่องจิตวิญญาณของศาสนิกของตน ซึ่ง
เปนส่ิงท่ีปฏิบตัโิดยท่ัวไปในสมัยน้ัน จงึนาจะมีการฉลอง
ครสิตมาสในชวงเวลาดังกลาวนีบ้าง

ค.ศ. 2011 หรือ พ.ศ. 2554 จะมีงานฉลอง 500 ป
ความสมัพันธระหวางไทย และโปรตุเกส!

ค.ศ. 1567/พ.ศ. 2110  มมีิสชันนารีไดเขามาเผยแผ
ศาสนาคริสตในประเทศไทย 2 องค คอื คณุพอเยโรนโีม
ดาครสู และคณุพอเซบาสเตียน เด กนัโต  กน็าจะถือวา
ไดมพีธิฉีลองคริสตมาสในประเทศไทยแลว

เนื่องจากศาสนพิธีแตละป ไดกำหนดเก่ียวกับ
เทศกาลตางๆ และการฉลองไวตายตัวเหมอืนกันท่ัวโลก
ศาสนพิธีตางๆ ใชภาษาละติน เวลาถวายมิสซา เทศน
เปนภาษาตามกลมุผฟูง เชนเปนภาษาโปรตเุกส สำหรบั
คนไทยก็ใชภาษาไทย

“คริสตมาส” (Christmas) มีพิธี “มิสซาเท่ียงคืน”
(Midnight Mass) ระลกึถงึการบังเกิดมาของพระเยซูเจา
ในคนืวนัที ่24 ธนัวาคม

ตอมา  ค .ศ .  1662 เมื่อมิสชันนารีคณะมิสซัง
ตางประเทศ (เอ็มอีพี.) ไดเขามา และไดบันทึกไววา
“...คืนวันพระคริสตสมภพ พระคุณเจาลังแบรตถวาย
มิสซาในคายโคชินจีนและเทศนเปนภาษาโปรตุเกส”
(ประวัติการ เผยแพรคริสตศาสนาในสยามและลาวฯ
บาทหลวงโรแบต โกสเต เขียน อรสา ชาวจนี แปล, หนา 86)

ค.ศ. 1784/พ.ศ. 2328 สมัยรัชกาลท่ี 1 ไดมบีันทึก
วา “พระคุณเจากูเด (Mgr. Coude) ตองการไปเยี่ยม
คริสตังท่ีเมืองตะก่ัวทุงและเมืองถลางที่ทานเคยสอน
คำสอน  เพื่อจะไปใหถึงตะก่ัวทุง เร็วขึ้น  ทานใช
เสนทางลัดสายหนึ่ง ยนระยะเวลาการเดินทางลง 8-10
วัน แมจะไดรับคำเตือนแลวจากผูที่ติดตามไปดวย วา
เปนเสนทางที่อันตรายมาก เพราะพื้นที่บริเวณน้ันมีแต

โรคระบาดและน้ำไมสะอาด
พระคณุเจากูเดถวายมสิซาเทีย่งคืนพระครสิตสมภพทีต่ะกัว่ทงุ และพกัอยใูนวัดจนกระทัง่มิสซาเชา หลงัมิสซา

ทานจบัไข และวันที ่8 มกราคม ค.ศ. 1785 ไดสิน้ใจ กอนจะไดรบัอภิเษกเปนพระสงัฆราช อายุเพยีง 35 ป” ( ประวตัฯิ,
หนา 286)

จากหนงัสอื 2000 ป แหงการประกาศพระวรสาร เขยีนโดย โรแบต โกสเต หนาที ่238 ไดกลาวถงึทานวา
“พระคุณเจากูเด เปนผูที่พูดและเขียนภาษาไทยไดคลองแคลว ทานตั้งใจจะใหคริสตังสวดและฟงธรรม

เปนภาษาไทย ทานตองการเลกิแสดงตวัวาเปนโปรตุเกส”
การฉลองคริสตมาส สิง่ท่ีสำคญัคือมิสซาเท่ียงคนื และกอนมสิซามักจะมีการแสดง การเลนสนกุ และสวนใหญ

จะมีการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์เรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจา และเริ่มพิธีมิสซา และในค่ำคืนนี้ พระสงฆจะถวาย
มสิซา 3 มสิซา คอืเวลาเท่ียงคืน กอนตอนเชา และตอนกลางวันอีกคร้ังหน่ึง

แตเดิมพระสงฆจะถวายมิสซาไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น
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สือ่มวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 1)
และวิทยาลัยเซนตหลุยส  จัดพิธีมอบรางวัลสื่อ-
มวลชนดีเดน  ครั้งที่  28 ประจำป  2010 โดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปนประธานพิธี
มอบโล  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  ค .ศ .  2010 ที่
หองแกรนด บอลรมู โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็

พระคุณเจาประธาน ศรดีารุณศลี กลาววา “กฎเกณฑ
ในการพจิารณาตดัสนิกค็อื เปนรายการทีม่เีนือ้หาสาระ
สงเสรมิคณุคาชวีติมนษุย ศกัดิศ์ร ีความเปนหนึง่เดยีวกนั
ในชีวิต ครอบครัวและสังคมอยางสันติ ทั้งนี้ เพื่อให
กำลังใจแกผูผลิตสื่อ และผูสนับสนุนสื่อที่มีเนื้อหา
สรางสรรคสงัคมใหนาอยยูิง่ข้ึน”

“เราตระหนักดีวาส่ือมีบทบาทสำคัญและอิทธิพล
อยางมากตอพฤติกรรมของคนท้ังในแงดีและไมดี
ในปจจุบัน ประสิทธิภาพของส่ือมีคุณภาพมากข้ึน
รวดเร็ว ฉับไว อันนำมาซ่ึงผลดีและผลเสียไดอยาง
รวดเร็วเชนกัน ผูผลิต ผูนำเสนอ และผูบริโภคจำเปน
ตองมีวิจารณญาณ และคุณธรรม มิฉะน้ัน แทนท่ีสื่อ
จะเปนเครื่องมือชวยสรางสรรค อาจเปนตัวทำลาย
ส ังคมได”

“การมอบรางวัลส่ือมวลชนดีเดนของส่ือมวลชน
คาทอลิก เปนการรับรูถึงความดีที่ทานกำลังทำอยู และ
ตองการเปนกำลังใจใหแกผูผลิตส่ือและสนับสนุนส่ือ
ทีด่ทีั้งหลาย ไดชวยกนัจรรโลงสังคมไทยใหเปนสังคม
ที่นาอยูตอไป”

จากนั้น คุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และประธานจัดงาน
กลาววา “ในปคริสตศักราช 2010 ตองยอมรบัวาส่ือเร่ิม
เขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผูคนมากขึ้น สื่อ
หลักเร่ิมถูกแทนที่ดวยส่ือเฉพาะทาง สื่อใหมเร่ิมขยาย
พื้นที่และดึงดูดความสนใจของผูคนไดยิ่งวันยิ่งมากขึ้น
อยางไรก็ตามส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดย
รวมมือกับคณะนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยเซนต-
จอหน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเซนตหลุยส
และสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ยังยึดมั่น
เจตนารมณตั้งแตปที่ตนของการจัดพิธีมอบรางวัล
สือ่มวลชนดีเดน (Catholic Media Award) ซึง่ในคร้ังน้ี
เปนคร้ังท่ี 28 แลว”

“สำหรบัรางวัลส่ือมวลชนดเีดน คณะกรรมการได
เร่ิมพิจารณารายการโทรทัศน รายการโฆษณา และ
ภาพยนตรไทย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม รวมท้ังไดออก
แบบสำรวจความคิดเห็นจากโรงเ รียนคาทอลิก
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย โดยจัดสงไปท้ังหมด 14,000
ชดุ รวมทัง้ส้ิน 140 แหง และไดรบัตอบกลับมาจำนวน
6,051 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม การแสดง
ความคิดเห็น และนำยอนกลับไปยังผูที่บริโภคสื่อ
เหลาน้ันในชวีติประจำวนั “จงปกปกรักษาเปลวไฟแหง
ความหวังใหกับโลก จงดำเนินชีวิตอยางมีคุณคาและ
สรางอนาคตทีด่งีามใหกบัสงัคม” โอวาทจากองคสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทีไ่ดใหไวแกผูเขารวม
การประชุมส่ือส่ิงพิมพคาทอลิกโลก คงจะถูกสะทอน
ในเวทีนี้ ดังปณิธานท่ีในสนามส่ือมวลชน เราจะรวม
ปกปกและธำรงไวซึ่งความหวัง และการสรางอนาคต
ที่ดีของสังคมประเทศชาติรวมกัน ขอขอบคุณทุกทาน

ทุกฝายที่มารวมเปนกำลังใจตอกันและกันในวันนี้”
สำหรับเกณฑการพิจารณารายการโทรทัศนและ

ภาพยนตรโฆษณา นั้นจะตองเปนรายการท่ีสงเสริม
คณุคาชีวติมนุษย ศกัด์ิศรี ความเปนหน่ึงเดียวกันในชวีติ
ครอบครัว และสังคมอยางสันติ พิจารณาจากภาพรวม
ของรายการ โดยเนนทีส่าระของรายการท่ีนำเสนอ เปน
รายการที่ออกอากาศระหวางเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
2009  ถงึเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010  และเปนรายการท่ีผลติ
และออกอากาศในประเทศไทย

สำหรับการตัดสินรางวัลในปนี้ มีผูเขารับรางวัล
ทั้งส้ิน 11 รางวัล เปนประเภทรายการโทรทัศนดีเดน
5 รางวัล และภาพยนตรโฆษณา 6 รางวลั

รายการที่ไดรับรางวัลไดแก รายการโทรทัศน
ชุด “อิฐกอนแรก” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทีวี
ไทยฯ คุณนิสิต คุณผล หัวหนาโปรดิวเซอร เปนผูขึ้น
รับรางวัล

“อฐิกอนแรก” เปนเรยีลิตีท้ีผ่ชูมจะไดเรียนรเูร่ืองราว
ของชีวติ ตวัตน และแรงบันดาลใจของผคูนทีย่อมทำตน
เปนเสมือนอิฐกอนแรกในการทำงานเพื่อสังคม
โดยไมหวังส่ิงตอบแทนใดๆ นบัเปนรายการโทรทัศนที่
ทาทายกระแสสังคมปจจุบันอยางมาก เพราะการยอม
ทำตนเปนอิฐกอนแรกเขาจะตองยอมจมอยดูานลางเพ่ือ
ใหอฐิกอนอ่ืนๆ ทบัถมตน จนกอนท่ีอยเูหนือสดุปรากฏ
เปนทีร่จูกัของสังคม สวนตัวเขาเองผเูปนอฐิกอนแรก...
จะยงัคงถกูฝงจมดนิ...ตลอดไป...

รายการ “ชมุชนนมินตยิม้”  ออกอากทางไทยทีวสีี
ชอง 3 คณุโสภติา ธรรมสังคีต ิกรรมการผจูดัการ เปนผู
ขึ้นรับรางวัล

“ชมุชนนิมนตยิม้” เปนรายการโทรทัศนทีส่ามารถ
เขาถึงจิตใจบรรดาเด็กๆ และเยาวชนไดเปนอยางดี
เพราะใชเทคนคิในรปูแบบท่ีทนัยุคทันสมัยเพือ่เผยแพร
หลกัธรรมทางพทุธศาสนา อนัทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของเด็กๆ และเยาวชนไปในทางท่ีดีอยาง
เปนรูปธรรม นอกจากน้ีเนื้อหาแตละตอนยังมีการ
เสนอวิธีธรรมะเขามาชวยแกปญหา เชนการขยัน
เปดประเด็นปญหาของชาวบานเพื่อใหพระใหธรรมะ
ชวยแกปญหา เหลาน้ีจะทำใหผชูมโดยเฉพาะเด็กๆ และ
เยาวชน ไดซึมซับและสามารถสำนึกธรรมะไดดวย
ตนเองในท่ีสดุ

รายการ “ยิม้ส”ู ออกอากาศทางสถานีโทรทศันทวีี
ไทยฯ ศ.วริิยะ และคณุมณี นามศิรพิงศพนัธุ เปนผูขึ้น
รับรางวัล

“ยิ้มสู” ความเช่ือที่ทำใหผูพิการจำตองเปนภาระ
ของสังคมไปตลอด ก็คือความเชื่อที่วา “ผูพิการไมมี
ความสามารถ” รายการ “ยิ้มสู” จึงทำตนเปนสื่อที่
จะพยายามบอกใหสงัคมไดเขาใจในตัวผพูกิารและเปน
ทีย่อมรบัมากขึน้ พยายามใหสงัคมมทีศันคตติอผพูกิาร
ในทางสรางสรรค เพราะแทจรงิแลว บรรดาผพูกิารกม็ี
ศักยภาพและสามารถพัฒนาพ่ึงพาตนเองได อีกท้ังยัง
สามารถท่ีจะเปนพลังใหกบัสังคมไดเชนกนั ซึง่บางครัง้
สงัคมไทยอาจมองขามความสำคญัในเรือ่งนี้

รายการ “บัลลังกคนดี” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 คุณฐาปกรณ ดิษยนันทน
พธิกีรรายการ เปนผขูึน้รับรางวัล

“บงัลังกคนดี” เร่ืองราวชวีติของคนดี ถกูสรางข้ึนมา

เพื่อเปนแบบอยางและเชิดชูคุณงามความดีตอสังคม
“บงัลงักคนดี” เปนอกีหนึง่รายการโทรทศันทีน่ายกยอง
เพราะนอกจากจะเปนแบบอยางท่ีดแีลว ยงัเปนท้ังขอคิด
และเปนการกระตุนเตือนใหผูชมไดเห็นแนวทางของ
การทำความดจีนอุทศิตนปฏิบตัติาม เพือ่นำมอบใหผอูืน่
ในหนาท่ี บทบาท พฤติกรรม และการเปนตัวตนของ
ตนเองท่ีไดกระทำตอเพ่ือนมนุษยคนอื่นๆ ในสังคม
“บัลลังกคนดี” จึงเปนรายการโทรทัศนที่เนนถึงคุณคา
ของความเปนคนดีผเูสียสละตนอยางท่ีสดุ

รายการ “คิดดี ทำดี” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
(NBT) คุณเทพสิทฐ์ิ ประวาหะนาวิน ผูอำนวยการ
ผลิตรายการ เปนผูขึ้นรับรางวัล

“คิดดี ทำดี” เปนรายการโทรทัศนที่ตอยอดให
สังคมไทยไดเห็นตัวอยางที่ดี เพื่อเกิดแรงบันดาลใจ
ในการทำความดีเพิ่มพูนมากขึ้น จนกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของผูคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบรรดาเยาวชนผูเปนอนาคตของ
ชาติ ที่จะใหความสำคัญกับการทำความดีมากขึ้นเพื่อ
ประโยชนตอสังคมสวนรวม อันจะกอเกิดผลดีตอ
ประเทศชาติในอนาคต เพ่ือผูคนในสังคมไทยจะไดใช
ชวีติอยรูวมกันไดอยางมคีวามสขุตลอดไป

ตอจากนั้นเปนการมอบรางวัลภาพยนตรโฆษณา
ดีเดน ไดแกภาพยนตรโฆษณาชุด “เรารักในหลวง”
โดย บริษัท ทรู แฟนเทเชีย จำกัด คุณณัฐพล มุขขันธ
ผกูำกับ เปนผขูึน้รับรางวัล

“เรารักในหลวง” ‘เหนือสิ่งอื่นใด เราคนไทย
ภาคภมูใิจท่ีมอีงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ทรงเปน
เสมือนพอ...’ “เรารักในหลวง” เปนภาพยนตรโฆษณา
ที่เนนถึงการใชชีวิตอยางพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
โดยหยิบยกวิธีการหลักที่จะสรางความ “พอเพียง” ให
เกิดข้ึน นำเสนอตอสังคม นั่นคือการมีความสุขอยูกับ
สิ่งที่ตนมี การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน และการ
ใหอภัยซึ่งกันและกัน เหลานี้จะนำมาซ่ึงประโยชนสุข
สงูสุดตอชาวไทยทุกคน

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ปลายทาง” (ถนนสีขาว)
โดย บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
คณุจักรกฤษณ รตันกำเนดิ ผจูดัการฝายประชาสัมพนัธ
เปนผูขึ้นรับรางวัล

“ปลายทาง” (ถนนสีขาว) ....“หากทุกคนมีน้ำใจให
กัน รูจักแบงปน และเคารพกฎจราจรแลว ก็จะไปถึง
จดุหมายไดอยางปลอดภยั”  “ปลายทาง” เปนภาพยนตร
โฆษณาท่ีสือ่ออกมากระตนุจิตสำนึกพ้ืนฐานของผใูชรถ
ใชถนน เพื่อกอเกิดสังคมแหงความปลอดภัยข้ึนบน
ทองถนนในระยะยาว โดยยกคุณธรรมพ้ืนฐานท่ี
ทกุคนพงึมี คอืการมนี้ำใจ การแบงปน และการใหความ
เคารพ ดงัน้ีแลวทุกชีวติก็จะประสบสุข ไปถึงปลายทาง
ของชีวิตอยางปลอดภัย

ภาพยนตรโฆษณาชุด “อาทิตยละคร้ัง” โดย บริษทั
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) คุณวิไล
เคียงประดู  ผูชวยกรรมการผูอำนวยการสวนงาน
ประชาสมัพนัธ เอไอเอส เปนผขูึน้รบัรางวัล

“อาทิตยละคร้ัง” ถือเปนภาพยนตรโฆษณาท่ี

(อานตอหนา 7)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 51 ประจำวันท่ี 19-25 ธันวาคม 2010 หนา 5

“ขาพเจาติดตามรอยเทาของปรชีาญาณตัง้แตวยัหนมุ (บสร 51:15)”

“ปพระวาจา” ค.ศ. 2007-2010 ที่พระ-
ศาสนจักรคาทอลิกทองถ่ินประเทศไทยได
ประกาศมอบแกคริสตังไทยน้ันกำลังจะจบลง
อีกไมนานน้ีแลว ทำใหผมคิดถึงพื้นฐานการ
ศึกษาพระคัมภีรของตัวเองวามีหนังสืออธิบาย
อยู 4 เลม ที่ถือวาเปนจุดเริ่มตนสำคัญในการ
เขาใจพระคมัภรี นัน่คือ

1. “เชญิมาอานพระคมัภีรกนัเถอะ เลม 1”
2. “เชิญมาอานพระคมัภีรกนัเถอะ เลม 2” ทัง้

สองเลมน้ีเลาอธบิายหนงัสือพระคัมภีรภาคพนัธ-
สญัญาเดมิ ตัง้แตหนังสือหาเลมแรก (ปญจบรรพ
หรือกฎหมาย) และชวงประวัติศาสตรสรางชาติ
ไปจนถึงชาติอิสราเอลตั้งม่ันคงในสมัยกษัตริย
ดาวิด และหนังสือประกาศก ไปจนถึงหนังสือ
หมวดปรชีาญาณ หรือ “ขอเขียน”  เรียกวาเกอืบ
ทุกเลมในภาคพันธสัญญาเดิม (46 เลม) แรก
ทีเดียวขอเขียนเหลานี้ เขียนตีพิมพเปนตอนๆ
ในหนังสือ “แสงธรรมปริทัศน” อนัเปนหนงัสือ
เชิงวิชาการ ราย 4 เดอืน ของ “วทิยาลัยแสงธรรม”
อธิบายจนครบทุกเลมแลว เม่ือเห็นวาไดเนื้อหา
พอสมควร กน็ำมาตีพมิพรวบรวมไว ตอนจบของ
แตละตอนกจ็ะมบีรรณานกุรม ถงึหนงัสืออางองิท่ีผอูาน
คนควา แปล และเรียบเรียงมาอยางละเอียดตามหลัก
วิชาการทุกเลม

3. “ประวัติศาสตรชาติอิสราเอล” สำหรับผมแลว
เลมน้ีถือวาเปนหัวใจเปนรากฐานสำคัญของผูที่จะมา
ศึกษาพระคัมภีร ผูเขียนไดอธิบายการเริ่มตน เปน
ประชากรของพระเปนเจาแหงชนชาติอิสราเอล ตั้งแต
อับราฮัมไดรับการเรียกจนถึงราชวงศฮัสโมเนียน ของ
ชาติอิสราเอล และส้ินสุดราชวงศ กรุงเยรูซาเล็ม
ถูกทำลายลงโดยจักรวรรดิโรมัน ในป ค.ศ. 70   และ
เลมสุดทาย คือ

4. “แงมมองพระคัมภีร” เปนหนงัสือรูปเลมบางท่ีสดุ
ในส่ีเลมน้ี ผมกอบโกยพื้นฐานความเขาใจ ความคิด
รวบยอด เก่ียวกับพระคัมภีรจากเลมน้ีไดอยางรวดเร็ว
ที่สุด และแมชองตารางรายชื่อพระคัมภีรทั้ง 73 เลม
ที่แบงเปน 2 ภาค (ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธ-
สญัญาใหม) อกีท้ังระบุดวยวาเลมใดบางท่ีคาทอลกิเรามี
(สารบบทีส่อง) และโปรเตสแตนทไมม ี(สารบบทีห่น่ึง)

ตารางเหลานี้ผมยังนำมาขยายถายสำเนาไวใชเปน
อุปกรณการสอนอยูจนถึงทุกวันนี้ ที่สำคัญในเลมนี้
ผู เ ขียนยังไดนำเอาเอกสารสังฆธรรมนูญเก่ียวกับ
สัจธรรมของสภาสังคายนาวาติกันท่ีสอง เร่ือง การ
เปดเผยของพระเปนเจา (Dei Verbum) มาตพีมิพอธิบาย
ใจความสำคัญอันเปรียบเสมอืนบรรทดัฐาน หรอืแนวทาง
ที่พระศาสนจักรอธิบายตนเอง วามีทัศนคติเชนไร ตอ
พระคมัภีร  และปรารถนาใหครสิตชนศึกษา และคนควา
พระคัมภีรกันไปในทิศทางใด เพ่ือเราจะไดศึกษา
พระคัมภีรอยางมีทิศทางภายใตการชี้นำของพระจิตเจา
ผปูระทับอย ูและทรงทำงานผานทางพระศาสนจักร

ทัง้ 4 เลมน้ี เขียนโดย คณุพอยอหน มารยี เวยีนเนย
ทศัไนย คมกฤส อาจารยวิชาพระคัมภีรประจำวทิยาลยั

แสงธรรม ในวัยหนุมทานเคยไปสอนเรียนที่ “College
General” หรือบานเณรใหญที่ปนัง มาเลเซีย (ชวง ป
ค.ศ. 1969-1972) คงไมเกินความจริง ถาผมจะพดูวา ทาน
เปนคนแรกในประเทศไทยท่ีเขียนหนังสือพระคัมภีร
เชิงวิชาการอยางมีระบบ ที่จริงขอเขียนของทานยังมี
อีกมาก ตีพิมพออกมาในที่ตางๆ ตางกรรม ตางวาระ
ยงัไมไดชำระข้ึนมาเปนรูปเลม (สวนใหญใชเปนแบบเรียน
วิชาพระคัมภีรเร่ืองตางๆ ในบานเณรใหญแสงธรรม)
แตเพยีงแค 4 เลม ดงักลาวนี ้ผมคดิวากไ็ดสรางคณุปูการ
ใหญหลวงตอการศึกษาพระคัมภีรแกพระศาสนจักร
คาทอลิกไทย

ไดมีโอกาสพบคุณพอครั้งลาสุด ทานปรารภกับ
ผมวา มีนักศึกษาหลายคนไปลงเรียนวิชาประกาศก
โดยยังไมไดเรียนวิชาประวัติศาสตรชาติอิสราเอล
แลวจะไปเขาใจซาบซ้ึงในหัวใจ และความคิดของ
บรรดาประกาศกไดอยางไร  ผมอนุใจทกุครัง้ทีเ่มือ่พบทาน
ทานจะเขามาทวงติง แนะนำความเขาใจพระคัมภีรแก
ผมอยเูสมอ ผมถอืเปนความเมตตาและพร ทีป่รมาจารย

ประทานมาแกลูกศิษยทายแถว
ขอเขียนของทานอีกชุดหน่ึงท่ีชวยผมใหเขาใจ

พระคัมภีรไดอยางพิเศษก็คือแบบเรียนพระคัมภีร
ภาคพันธสัญญาเดิมท่ีคุณพอทานไดแปลและต้ังช่ือ
แบบเรียนชุดน้ีวา “ทองพันธสัญญาเดิม” (ทองเท่ียวไป
นะครับ ไมใชทองจำ.....ฮา) มีทั้งหมด 20 เลมบางๆ
อธิบายพระคัมภีรทั้ง 46 เลม ในพันธสัญญาเดิม ทาน
แปลมาจากตนฉบับเปนภาษาอังกฤษที่ เ ขียนโดย
พระสังฆราชชาวแคนาดา ชื่อพระสังฆราชมารแซล
แจรเวส  เปนแบบเรียนท่ีมคีุณคาทุกคร้ังท่ีนำมาใชสอน
หรือศึกษาดวยตนเอง

ผมทราบมาวาวันอังคารท่ี 21 ธนัวาคม ค.ศ. 2010 นี้
จะมีการจัดงานขอบพระคุณพระเปนเจาโอกาสครบ

50 ป แหงชีวิตสงฆของคุณพอที่วัดพระเยซูเจา
เสด็จขึ้นสวรรค สามพราน ผมจึงขอพระปนเจา
ประทานพระพรแดคุณพอใหมีกระแสเรียกม่ันคง
สุขภาพแข็งแรง ถายทอดความรูแกลูกศิษยและ
คริสตชนรุนหลัง ซึ่งยังคงมีความรูในตัวคุณพอ
อกีมากมาย ทีค่นรนุใหมรอรับจากคณุพอ โดยเฉพาะ
ความรพูระคัมภีร และภาษาละตนิ ทีน่บัวันจะเหลือ
พระสงฆเชี่ยวชาญจริงๆ ก็แทบจะนับนิ้วไมครบ
สบินิว้แลว

แมคณุพอจะไดเขียนหนงัสือพ้ืนฐานการศึกษา
วิชาพระคัมภีรแลว แตก็ยังมีแงมุมศึกษาพระคัมภีร
ที่ตองตอยอดออกไปอีกมากมายรอคนรุนหลัง
มาเขียนและศึกษาเพิ่มเติม มิไดหยุดเพียง 4 เลมน้ี
เทาน้ัน และคงจะเปนความสุขของคุณพออยาง
แนนอน หากการศกึษาพระคมัภีรของคาทอลิกไทย
จะมีขอเขียนและตีพิมพหนังสือพระคัมภีรใหมๆ
ออกมาตอเนื่องอยู เสมอ  ทั้งเชิงวิชาการและ
เชิงวรรณกรรม โดยสวนตัวผมดีใจท่ีไดศึกษา
พระคัมภีรกับคุณพอท้ังในหองเรียนบานเณร
แสงธรรม และทุกคร้ังท่ีพบเจอ ไดอานหนังสือ
อธบิายพระคมัภรีทีค่ณุพอเรียบเรยีงอยางมีความสุข

ทุกเลม ขอบคุณคุณพอสำหรับแบบฉบับของการรูจริง
รลูกึซ้ึงในศาสตรตางๆ โดยเฉพาะพระคัมภีรทีค่ณุพอรัก
และสอนลูกศิษยมาตลอดชีวิตของคุณพอ

“ตั้ ง แต เ ช า ตรู เ ข ามอบ จิต ใจแด อ งค
พระผู เปนเจาผูทรงสรางเขามาและวอนขอ
เฉพาะพระพักตรพระผูสูงสุด เขาเปลงเสียง
ภาวนาวอนขออภัยบาปทีไ่ดกระทำ... เขาเปดเผย
คำสั่งสอนที่เขาไดเรียนรูมาแกผูอื่น และภูมิใจ
ในธรรมบัญญัติแหงพันธสัญญากับองคพระ-
ผูเปนเจา คนจำนวนมากจะสรรเสริญสติปญญา
ของเขา จะไมมีวันลืมเขาเลย  การระลึกถึงเขา
จะไมเสื่อมสลายไป ชื่อเสียงของเขาจะคงอยู
ทกุยคุทกุสมัย นานาชาติจะกลาวขวญัถงึปรีชาญาณ
ของเขา และที่ประชุมจะยกยองสรรเสริญเขา”
(บสร 39:5, 8-10)

ตอนท่ี 95
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บทอธิษฐานภาวนา

พระเจา
ทรงเขาขางคนจน

“ทรงคว่ำผทูรงอำนาจจากบัลลังก และทรงยกยอง
ผตู่ำตอยใหสงูข้ึน” (ลกูา 1:52)

มีกี่ครั้งที่บรรดาธรรมทูตเร่ิมตนการแพรธรรมของทานกับผูยากจน ตั้ง
เขตวดัขึน้และสรางโรงเรียน ซึง่อกีสองช่ัวอายคุนตอมา กลบักลายเปนสถานที่
บรกิารคนร่ำรวย หองเรียนเล็กๆ กลบักลายเปนหองเรียนท่ีมอีปุกรณการศึกษา
ที่ทันสมัยเทียบเทาโรงเรียนใหญๆ อันตรายก็คือส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยการบริการ
ผูยากจน กลับกลายเปนสถานศึกษาสำหรับลูกของผูมั่งมี เรามีคำตอบสำหรับ
ปญหาน้ีไหม?

ดูเหมือนวาพระเจาทรงมีคำตอบ เราอานเร่ืองราวตางๆ ในพระคัมภีร เรา
จะเห็นวา พระเจาดูเหมือนวาจะทรงเอนเอียงไปทางผูยากจนทั้งหลาย พระเจา
ทรงเลือกอิสราเอล ซึ่งเปนชนกลุมนอย มิใชอาณาจักรอันย่ิงใหญในสมัยโนน
เชน อยีปิต หรืออัสซีเรีย ในพระคมัภีรทีเ่รานำมาพิจารณาในวนัน้ี เราจะเห็นสตรี
ผตู่ำตอยสองคน คอือนันา และพระนางมารยี ซึง่เปนผสูวดบท “วญิญาณขาพเจา
ถวายสดุดีแดพระเจา” อันเปนบทสรรเสริญพระเจาและส่ิงที่พระองคทรง
กระทำ พระนางกลาวกับเราวา พระเจาทรงกระทำภารกิจของพระองคกบัผยูากจน
และอดอยาก เพราะเหตุใดเลา? เหตุผลก็คือ พวกเขาตองการพระเจา พระเจา
มไิดทรงเขาขางผรู่ำรวยและมีอำนาจ มใิชวาพระองคจะทรงรังเกียจพวกเขา แต
พวกเขามักจะคิดวา เขาไมตองการพระเจา พระนางมารียจะทรงใหกำเนิด
แกบตุร ผทูรงเปยมดวยคุณสมบัตเิหลาน้ี พระองคจะทรงประทานพระพรใหแก
ผยูากจนและอดอยาก ผทูีต่กขอบของสังคม ดวยวธินีีพ้ระองคจงึทรงชวยใหเรา
รอดพนจากตัวเราเอง

ในเทศกาลพระคริสตสมภพ อาจมีปญหาวา พระเจาทรงสงพระราชสาสน
ของพระองคใหแกสามีภรรยาคูหนึ่งที่ยากจน ที่เมืองเบธเลเฮม ถูกนำเอามา
แสวงหาผลประโยชนในวงการคาทีท่รงอิทธิพล สาสนอนัเรียบงายของพระเจา
ที่วา พระองคทรงเลือกผูที่ยากจนมากกวาท่ีร่ำรวยและมีอิทธิพลสูญหาย
ในวงการคาขาย เรามีคำตอบสำหรับปญหาเหลานี้ไหม? ใหเรารับฟงคำกลาว
ของพระนางมารียที่วา “ทรงคว่ำผูทรงอำนาจจากบัลลังก และทรงยกยองคน
ต่ำตอยใหสูงข้ึน” ใหเราเลียนแบบคำตอบของพระนางมารียในชีวิตของเรา

ขาแตพระบดิาเจา ขณะท่ีลกูเตรียมรบัเสด็จพระเยซเูจา
พระบตุรของพระองค ผทูรงบงัเกดิเปนมนษุยทีเ่บธเลเฮม
โปรดทรงประทานความยากจนฝายจิตวิญญาณที่ลูก
แลเห็นในพระนางมารียใหแกลูก เพื่อลูกจะไดนอมรับวา
องคพระผไูถทีท่รงนอนอยใูนรางหญา ทรงเปนพระผไูถกู
ของโลกดวยเทอญ อาแมน

อยาไป “หาเร่ือง” กบัเดก็ๆ นะ
เด็กหญิงคนหนึง่กำลงัสนทนากับคุณครู
คณุครูบอกกบัเธอวา “ปลาวาฬไมสามารถกลืนมนุษย

เขาไปได แมจะเปนสัตวทีร่ปูรางใหญโต แตคอของมนัเลก็
มาก”

เด็กหญิงคนนั้นกลาววา “แตคุณครูคะ พระคัมภีรบอกวาปลาวาฬกลืน
โยนาหเขาไปในทองของมัน”

ครรูสูกึไมพอใจ และกลาวเนนวา “ปลาวาฬกลืนมนษุยเขาไปไมได”
หนูนอยตอบวา “เม่ือหนูเขาสวรรคหนูจะไปถามโยนาหเอง”
ครถูามหนนูอยคนนัน้กลบัมาวา “แลวถาโยนาหตกนรกเลา หนจูะทำอยางไร?”
หนูนอยตอบวา “ถาอยางน้ันคุณครูชวยถามใหหนูหนอยซิคะ”

ครสูอนเดก็อนบุาลคนหนึง่ เดนิไปดเูดก็ๆ ทีก่ำลังวาดรปู
เพือ่ดูซวิาเขาวาดรูปอะไรกันบาง ขณะท่ีคณุครูเดินเขาไปใกล
เด็กคนหนึ่ง ครูก็ถามหนูนอยคนนั้นวา “หนูกำลังวาดรูป
อะไร?”

เด็กหญงิคนนัน้ตอบทันทีวา “หนูกำลงัวาดรูปพระเปนเจา
คะ”

ครูนิ่งอยูพักหนึ่ง แลวกลาววา “แตไมมีใครรูวาพระเปนเจาหนาตาเปน
อยางไร” เด็กหญิงตัวนอยๆ กต็อบทันทีวา “เดีย๋วหนวูาดเสร็จแลว ทกุคนก็จะรู
วาพระเปนเจาหนาตาเปนอยางไร”

มีอยูวันหน่ึงท่ีหนูนอยกำลังน่ังดูคุณแมลางชาม
ที่ครัว เธอสังเกตเห็นผมสีขาวข้ึนอยูประปรายบนศีรษะ
ของคุณแม ดวยความอยากรู

หนูนอยจึงถามคุณแมวา  “คุณแมขา  ทำไมผม
บางเสนของคุณแมมสีขีาวละคะ?”

คุณแมตอบวา “ทุกคร้ังท่ีลูกทำใหแมรองไหหรือ
ไมสบายใจ ผมของแมเสนหนึง่ก็กลายเปนสีขาว”

หนนูอยน่ังคดิถงึการเผยแสดงน้ี สกัระยะหน่ึง แลวจงึถามตอไปวา “คณุแม
คะ แลวทำไมผมของคุณยายมันจึงขาวหมดละคะ?”

เด็กๆ ถายรปูรวมกนัเสร็จแลว และครกูำลงัพยายาม
โฆษณาใหเด็กแตละคน ซื้อรูปที่ถายรวมกันวา

“ลองคดิดูซิ เม่ือหนเูติบโตเปนผใูหญแลว และมา
เห็นรูปน้ี หนูคงจะกลาววา  ดูซินี้ไง วีณา เด๋ียวน้ีเธอ
เปนทนายความ”

“นีไ่ง สมคิด เขาเปนหมอแลวนะ”
แลวก็มีเสียงแหลมๆ จากขางหลัง ฟงไดชัดเสริมขึ้นมาวา “แลวนั่นไง

รูปคุณครูตอนน้ี เขาตายไปแลว”

คุณครูกำลังสอนเก่ียวกับความเคล่ือนไหวของ
โลหติ เพือ่ใหชดัเจน คณุครยูกตวัอยางใหนกัเรยีนฟงวา

“สมมุติวาครูคว่ำศีรษะ เลือดก็จะไหลลงมา แลว
หนาของครูกจ็ะแดง แตทำไมเวลาครูยนื เลอืดจึงไมไหล
ลงไปท่ีเทาเลา?”

เจาหนูนอยตัวเล็กๆ ตอบทันทีวา “ก็เพราะเทาครู
ไมมทีีว่างนีค่รบั”

เด็กๆ ชั้นประถมตนกำลังเขาแถวอยูที่หองอาหารในโรงเรียนคาทอลิก
แหงหน่ึง ทีต่รงหัวโตะมีพานใหญใสสมตัง้ไว ซสิเตอรเขยีนปายวางไวใกลๆ  พาน
มีขอความวา “หยิบเอาไปเพียงลกูเดียว พระเปนเจาเฝาอยูนะ”

ทางทายโตะมีพานใสขนมคุกก้ีตั้งอยู เด็กคนหนึ่งเขียนปายวางไวขางๆ
มขีอความวา “เอาสกักีช่ิน้กไ็ด พระเปนเจากำลงัเฝาพานสมอย”ู

พักยก
โดย พระคุณเจายอด พมิพสิาร, C.Ss.R.
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เชิดชูคุณคาและใหความสำคัญกับสถาบันครอบครัว
อยางมาก เพราะการนำเสนอใหสมาชิกในครอบครัว
ไดทำกจิกรรมรวมกันน้ัน จะสงผลใหเกิดความรกั เขาใจ
กัน และมีเวลาใหกันและกันมากข้ึน เมื่อครอบครัว
แข็งแรงและอบอวลไปดวยความสุข ประเทศชาติก็
เขมแข็งและมีความสุขดวยเชนกัน

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ขอบคุณน้ำ” โดย บริษัท
SCG  คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผูอำนวยการสำนักงาน
สือ่สารองคกร SCG  เปนผขูึน้รบัรางวัล

“ขอบคุณน้ำ” ผคูนตระหนกัดีถงึความสำคัญของน้ำ
แตถาไมดูแลรักษาแหลงน้ำ สักวันอาจจะไมมีน้ำใหใช
การณรงคใหสงัคมเกิดจิตสำนึกและตระหนักเห็นคุณคา
ในการอนุรักษน้ำสืบตอไปในอนาคตอยางย่ังยืน จึง
สมควรทำ และวันนี้ “ขอบคุณน้ำ”  ไดทำหนาที่แลว
อยางสมบูรณ และกลุมเปาหมายท่ีเนนก็เฉพาะเจาะจง
ที่บรรดาเยาวชนคนรุนใหม ซึ่งภายภาคหนา พวกเขา
จะเปนผูสืบทอดเจตนารมณรักษน้ำตอไป เพื่อให
ทุกชีวิตไดดำเนินไปอยางยั่งยืน

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ครูผูขัดเกลา” โดย บริษัท
ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการดานส่ือสารองคกร เปนผู
ขึ้นรับรางวัล

“ครูผูขัดเกลา” เปนส่ือท่ีปลุกจิตสำนึกคนไทยให
รำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญูตอคุณครู
ทุกทาน เพราะสภาพสังคมทุกวันนี้อาจจะมีบางท่ีภาพ
ความมีพระคุณของครูถูกบดบังลบเลือนไป แต “ครู
ผขูดัเกลา”  กย็งัพยายามทานกระแส โดยหยบิยกคุณคา
และพระคุณของครูเชิดชูขึ้นใหเดนดังเดิม พรอม
ประกาศใหสงัคมตระหนักรอูกีดวยวา ‘คอืครู...ผทูีค่อย
เพียรทนเสียสละ เพ่ือขัดเกลาลูกศิษยใหรูผิดชอบ
ชัว่ดใีนชวีติ’

ภาพยนตรโฆษณาชดุ “ONE BIG FAMILY” โดย
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) คุณพุทธิรักษ
เปนสุข  เปนผขูึน้รบัรางวัล

“ONE BIG FAMILY” ตีโจทยถูกทางกับคำถาม
ที่วา “จะทำอยางไรใหคนไทยมีกำลังใจในการใชชีวิต
มากข้ึนในสถานการณปจจบุนั?” ดวยการเจาะจงหยิบยก
ความนารักของสังคมไทยมาเปนจุดเดนของเรื่อง ซึ่ง
บางคร้ังความนารักเหลาน้ีอาจถูกหลงลืมมองขามไป
นัน่คือ “ความเปนพ่ีเปนนองกัน การใหความชวยเหลอื
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน” โดยถายทอดผานทางภาพชีวิต
ประจำวันของคนไทยท่ีคอยชวยเหลือเกื้อกูลพึ่งพา
ซึง่กันและกันมาโดยตลอด อันสะทอนและยืนยันไดวา
สังคมไทยน้ันอยูไดดวยความเปนพ่ีเปนนองกัน สมกับ
เปน “ONE BIG FAMILY” ...เปนบานหลังใหญของ
ทกุๆ คนอยางแทจริง

กอนจบพิธีพระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล ได
มอบชอดอกไมแก มาสเตอรนิวัฒน  ผูควบคุม
วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต และ
ขอบคุณอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย รศ.ดร.
ประภา ลิ้มประสูตร จากวิทยาลัยเซนตหลุยส ผูอาน
คำประกาศเกียรติคณุ ดร.อภชิาต อนิทรวศิษิฏ พิธกีร

สือ่มวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 4) พระคณุเจาบุญเลือ่น หม้ันทรพัย (ตอจากหนา 1)
พระสงัฆราชมีคาแอล บญุเลือ่น หมัน้ทรพัย อดตีประมุข
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี เกดิเมือ่วนัที ่ 2 เมษายน ค.ศ.
1929 บิดาช่ือบญุรอด หมัน้ทรพัย  มารดาชือ่ทองหยด
หม้ันทรพัย เปนสัตบุรษุวัดพระคริสตหฤทัย (วดัเพลง)
ราชบรุ ีครอบครวัมพีีน่องทัง้หมด 10 คน เปนชาย 4 คน
และเปนหญิง 6 คน ดงัน้ี

1. พระสังฆราชมีคาแอล บุญเล่ือน  หม้ันทรัพย
อดตีประมุขสงัฆมณฑลอุบลราชธานี

2. บบีอีานา บญุเล้ียง  หมัน้ทรพัย  (เสยีชวีติ) สมรส
กับเปโตร ทองปลวิ   เทยีมสุวรรณ มบีตุรชาย  1  คน
บตุรสาว  1 คน หลานชาย 3  คน  หลานสาว  2  คน
หลานช้ัน 2  ชาย  1  คน

3. เอวาริสโต (ปลาซีดุส) บุญลอม  หมั้นทรัพย
(เสียชีวิต) สมรสกับเทเรซา ปรานอม หม้ันทรัพย
(ถนอมนาม) มบีตุรชาย  2  คน  บตุรสาว  2  คน   (ซสิเตอร

มาเรียโกแร็ตตี  ดาริณี  หม้ันทรัพย  คณะธิดาแมพระ
องคอปุถัมภ) หลานชาย  1 คน  หลานสาว  2  คน

4. บารนาบา บญุฤทธ์ิ  หม้ันทรพัย (เสยีชีวติ) สมรส
กับองัแนส มาล ี หมัน้ทรพัย (แซอึง้) มบีตุรชาย  4  คน
บตุรสาว  3  คน หลานชาย 2 คน  หลานสาว  2  คน

5. ซิสเตอรแปรกเซเดส  บุญเรือน  หมั้นทรัพย
คณะผรูบัใชดวงหทัยนริมลของพระแมมารีย

6. ยอแซฟ บญุเหลอื  หม้ันทรพัย สมรสกบัมารอีา
วฒันา  โตเชือ้

7. นางสาวเยนอเวฟา บญุหลาย  หมัน้ทรพัย
8. เซอรแทแรส บญุรักษ  หม้ันทรพัย  คณะเซนต-

ปอล เดอ ชารตร
9. เดก็หญงิเทเรซา บญุลมื  หม้ันทรพัย  (เสยีชวีติ

ตอน 5 ขวบ)
10. เทเรซาบญุยรัตน  จายพัตร (หม้ันทรัพย) สมรส

กับสุพจน  จายพัตร มบีตุรชาย 1 คน หลานสาว 1 คน

การศึกษากอนบวช
เรียนที่โรงเรียนเรืองวิทยพระหฤทัย วัดเพลง

ราชบุรี

เรียนที่โรงเรียนดรุณานุเคราะห บางนกแขวก
สมทุรสงคราม

ศึกษาตอมหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา  กรุงโรม
ประเทศอิตาลี

การศึกษาหลังบวช
ค.ศ. 1955 สอบไดวฒุิ พ.ม. (ครูพเิศษมัธยม)
สัมมนาอบรมเก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนา
ค.ศ. 1911 ศึกษาตอ Bib. Pastoral Course จาก

สถาบนั
DEI VERBUS เนมี ประเทศอิตาลี

กระแสเรียก
“ตัง้แตเล็กๆ รคูวาม ชอบทำมสิซา ตอมาไดเปนเด็ก

ชวยมสิซา”

บันทึกการบวช
ไดรบัศลีนอยขัน้ตางๆ ทีก่รงุโรม ประเทศอติาลี

ผูสงเขาบานเณร คณุพอยอรช ไบนอตตี, SDB
(อานตอหนา 8)
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บานเณรเล็ก
สามเณราลัยแมพระนฤมลทิน บางนกแขวก

สมทุรสงคราม
บานเณรใหญ

สามเณราลัยโปรปากันดา ฟเด กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี

วันเดือนปบวช วนัที ่ 21 ธนัวาคม ค.ศ. 1951 โดย
พระคารดนิลัฟูมาโซนี บอีอนดี ทีว่ดัประจำสามเณราลัย
โปรปากันดา ฟเด กรงุโรม ประเทศอติาลี

ประสบการณการทำงาน
ค.ศ. 1951 บวชเปนพระสงฆ เม่ือวันท่ี 21  ธนัวาคม

กรงุโรม ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 1952 สงิหาคม กลับถงึประเทศไทย และเปน

อาจารยวิชาปรัชญา ที่บานเณรบางนกแขวก
ค.ศ. 1957  เปนครูโรงเรยีนดรณุาราชบรุ ี รบัผิดชอบ

สอนวิชาภาษาอังกฤษและดนตรี
ค.ศ. 1966 จัดต้ังสหกรณเครดิตยูเน่ียนสำหรับครู

ในโรงเรียนดรุณาราชบุรีสำเร็จ ในเดือนกันยายน
ค.ศ. 1968-1973  เปนเลขาธิการคณะกรรมการ

คาทอลกิสงเคราะหและพัฒนา ตอจากนายแพทยชวลิต
จติรานุเคราะห  ซึง่มพีระคณุเจาคลาเรนซ เจมส ดฮูารต
เปนประธาน

ค.ศ. 1969 เปนผูอำนวยการ  ศูนย เครดิต

ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย
ค.ศ. 1974-1976

เ ป น เ ล ข า ธิ ก า ร แ ล ะ ผู
อำนวยการของสำนักงาน
เพ่ือการพฒันามนษุย หรือ
Office for Human
Development (OHD)
ภายใตสหพันธสภาพระ-
สั ง ฆ ร า ช แ ห ง เ อ เ ชี ย
(FABC)  ที่ประเทศ
ฟลิปปนส  เปนเวลา 3 ป

ค.ศ. 1976 อภิเษกเปนพระสังฆราชแหงสังฆ-
มณฑลอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  12 สิงหาคม  ที่
อาสนวิหารแมพระนิรมล จ.อุบลราชธานี  โดยพระ-
คณุเจาแยรแมง แบรทอลด

เปนประธานสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือ
การพฒันา (ปจจุบนัคอืคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการ
พัฒนา-คพน.) ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย

ค.ศ. 1978-1984 เปนประธานคณะกรรมการ
บรหิารของสำนกังานเพ่ือการพฒันามนุษย หรอื Office
for Human Development (OHD)

ค.ศ. 1978 เปนมุขนายกของคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือความยุติธรรมและสันติ ภายใตสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ค.ศ. 1989 เปนประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่กลมุชาตพินัธ ุภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลกิแหง
ประเทศไทย

ค.ศ. 2002  เปนประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ศนูย
การศึกษาตอเนื่องดานสังคม

บันทึกการทำงาน
ค.ศ. 1952-1955 อาจารยสามเณราลัยแมพระ

นฤมลทิน บางนกแขวก สมุทรสงคราม
ค.ศ. 1955-1957 อาจารย-ผูจัดการโรงเรียน

ดรณุานเุคราะห บางนกแขวก สมทุรสงคราม
ค.ศ. 1957-1967 อาจารย-ผูจัดการโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี
ค.ศ. 1967-1968 เจาอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ

แมกลอง สมทุรสงคราม
ค.ศ. 1968-1972 ผูอำนวยการศูนยสังคมพัฒนา

ระดบัชาติ  (สภาพระสังฆราชฯ)
ค.ศ. 1972-1976 เลขาธิการสำนักงาน Human

Development แหง FABC
ค.ศ. 1976-2006 ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ค.ศ. 2006 ลาเกษียณจากหนาท่ีประมุขสังฆมณฑล

อุบลราชธานี
ค.ศ. 2006  - ปจจุบนั พกัท่ีสำนักมิสซังฯ
คติพจน “Confidite, ego vinci mundum” (เมือ่

เปนพระสงฆ)
“Omnia Omnibus” (เม่ือเปนพระสังฆราช)

บันทึก
ไดรับแตงต้ังเปนพระสังฆราชวันท่ี 24 พฤษภาคม

ค.ศ. 1976
ไดรับอภิเษกเปนพระสังฆราชวันที่ 12 สิงหาคม

ค.ศ. 1976
วาระสุดทาย เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต-

หลุยส เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2010 และไดเสียชีวิต
เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2010 เวลา 15.56.36 น. มพีธิีสวด
ภาวนาอุทศิท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส วนัท่ี 3-4 ธนัวาคม
สวดที่รองอาสนวิหารนักบุญยอหน บอสโก ราชบุรี
วันท่ี 5-7 ธันวาคม สวดท่ีอาสนวิหารแมพระนิรมล
อุบลราชธานี

พระคณุเจาบุญเลือ่น หม้ันทรพัย (ตอจากหนา 7)
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ทวัรสองคอน - ลาวใต - ดอนพะเพ็ง
(ธนัวาคม 2553)

2. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

3. แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ   (กุมภาพันธ 2554)
4. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวยีร

(มีนาคม 2554)

หนา 9

มารีอา ปราณี
แจมศริโิสภณศิลป

เกิดใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

เปาโล อึง้เยีย้ง
แซเลา

เกิดใหมในพระเจา
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง มาแซล แซม ภาระนนัท และ
อากาทา หมุยยง ภาระนันท

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุท่ีประเทศเวยีดนาม
กลาง - ใต   โอกาสฉลองเทศกาลแมพระลาวาง

(3 ปมคีรัง้เดยีว) และรบัพระคณุการณุย
โอกาสปดปศกัดิส์ทิธิข์องเวยีดนาม

วนัท่ี 3-9  มกราคม 2011
สะหวันนะเขต - เว - ฉลองแมพระลาวาง - ดาลัต

โฮจิมนิห (เมืองมรดกโลก) มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เคร่ืองปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลางทำ
ความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

“มารอีา ผนิ
(ยิน้) แซโงว”

เกิดใหมในพระเจา  26 มถินุายน 2553
อายุ 90 ป

ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกบัพนัปทวัรคะ
พี่นองที่สนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 แฟกซ 02-585-1012
มอืถอื 081-899-7470, 086-541-2772


10-12 ธนัวาคม เชิญรวมฉลองบญุราศีแหงสองคอน

ต อ ด ว ย เ วี ย ง จั นทน แ ล ะ เ ยี่ ย ม
คณุพออนันต เอีย่มมโน
เปดศักราชใหม ป 2554

6-10 กมุภาพันธ สมาชิกสุภาทัวรมีนัดกันไปฉลอง
มารตี  สเตฟาน  วอง  ที่ เชียงตุง
ประเทศพมา

   ⌫   
 

         

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
โทมัส อึ้งลุก แซฝู สัตบุรุษวัดบานโปง / ริตา
จาตร โทณะวณิก เบเนเดทต้ี สตับรุษุวดันกับญุ
ยอหน บอสโก / เทเรซา ศร ี เสวการณ สตับรุษุ
วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน / แอนโทนี
กอพงศ  พึ่งผล  สัตบุรุษวัดพระมหาไถ  /
ยอแซฟ  ธงชัย  สุวรรณวิทยเวช  สัตบุรุษ
วดัพระมหาไถ / ยอแซฟ หวาน ยีแ่ซควิ
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(ฉลองพระครสิตสมภพ 24 ธนัวาคม 2010

มสิซาภาษาไทย 20.00 น.  ภาษาองักฤษ 22.00 น.
วนัที ่25 ธนัวาคม 2010

มสิซาภาษาไทย 09.00 น.  ภาษาอังกฤษ 10.30 น.)

กาวแรกของพวกเราสปูพธิกีรรมเปดประตู
สูแสงธรรม

ในชวงตนเดือนธันวาคมท่ีผานมา พวกเราบรรดา
ครสิตศาสนกิชนนิกายโรมันคาทอลิกทัว่โลก ไดกาวเขา
สจูดุเริม่ตนของปพธิกีรรมใหมอกีครัง้หนึง่ ซึง่เราเร่ิมตน
ปดวยเทศกาลเตรียมรับเสด็จองคพระเยซูเจา ผูทรง
นำความรอดมาสูมนุษยชาติดวยการถอมพระองคลงมา
บงัเกดิเปนมนษุยบนโลกน้ี พวกเราสามเณรใหญทกุคน
ตางรอคอยและเตรียมจิตใจใหพรอม ในการตอนรับ
องคพระกุมารท่ีกำลังจะเสด็จมาดวยจิตใจท่ียินดีและ
เบกิบาน เพือ่เปนของขวญัล้ำคาทีจ่ะมอบใหกบัพระองค
ในวนัสมโภชพระคริสตสมภพทีก่ำลงัจะมาถงึ

ระหวางวันท่ี 12-27 พฤศจิกายน 2010 ทวีปเอเชีย
ไดจัดมหกรรมการแขงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส คร้ังท่ี 16
ขึน้ ทีน่ครกวางโจว มณฑลกวางตงุ สาธารณรัฐประชาชน
จนี การแขงขนักฬีาภายในทวปีครัง้นีไ้ดสรางความตืน่ตา
ตืน่ใจใหกับประชาชนท่ัวท้ังโลกเปนอยางย่ิง

ในชวงเวลาแหงมติรภาพนี ้บานเณรใหญของเราได
ถือโอกาสจัดการแขงขันฟุตบอลสังฆมณฑลสัมพันธ
2010 ขึ้นในบานเณรใหญของเราเชนเดียวกัน ระหวาง
วนัท่ี 23 พฤศจกิายน - 9 ธนัวาคม 2010 เรียกวาไมให
นอยหนาการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสที่กวางโจวเลย

ทีเดียว ซึ่งทีมท่ีเขารวมการแขงขันในคร้ังน้ีประกอบ
ดวย 6 ทมีดวยกัน คอื ทมีทาแร-หนองแสง ทมีจันทบุรี
ทีมนครราชสีมา-อุดรธานี-อุบลราชธานี ทีมกรุงเทพฯ
ทีมเชียงใหม และสุดทาย ทีมราชบุรี นครสวรรค-
สุราษฎรธานี โดยจุดประสงคของการแขงขันในคร้ังน้ี
เพ่ือสรางความสัมพันธและมิตรภาพอันดีระหวาง
สามเณรใหญดวยกัน กอใหเกดิความสมัครสมานสามัคคี
และเปนการสงเสริมใหสามเณรใหญทุกคนรักการ
ออกกำลังกายมากย่ิงข้ึนอีกดวย

สวนงานวันวิชาการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2010
พวกเราบรรดานักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมไดมี
โอกาสเขารวมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวขอ  “เทววิทยา
กบัชีวิตผอูภบิาล” “The Role of Theology in Pastoral
Ministry” เนื้อหาการบรรยายในคร้ังนี้เกี่ยวกับการนำ
ความรูทางดานเทววิทยาไปใชในการทำงานอภิบาล
อยางดแีละเกิดประสิทธผิลสงูสดุสำหรับการสรางชมุชน
แหงความเช่ือใหเกิดความเขมแข็ง เน้ือหาในการ
บรรยายนีค้รอบคลมุไปถงึการนำเสนอมมุมองทางดาน
ศลีธรรมจากบรรดานกัศกึษาปริญญาโท สาขาเทววิทยา
จริยธรรม ในเร่ืองเก่ียวกับ การทำแทง การรักรวมเพศ
การทำหมนั การคุมกำเนดิ ฯลฯ ซึง่เปนการเปดมมุมอง
ใหมและสรางองคความรูที่ถูกตองใหกับบรรดา

นักศึกษาและผูเขารับฟงการบรรยายในวันนั้นอีกดวย
บรรยากาศในงานวันวชิาการแสงธรรม ในคร้ังน้ีเต็มไป
ดวยความสนุกสนานและไดรบัสาระความรจูากการเย่ียม
ชมนิทรรศการที่จัดขึ้น โดยคณะนักบวชตางๆ  ที่ได
นำเสนอเน้ือหาเก่ียวกับคณะของตนเองใหกับบรรดา
ผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้อยางเพลิดเพลิน

ในวันเดียวกันน้ี ยงัไดมกีารจัดการแขงขันตอบคำถาม
พระคมัภรี “Saengtham Bible Contest” ในหวัขอเกีย่วกบั
“พระวรสารทัง้ส่ี” ซึง่ไดรบัความรวมมือเปนอยางดีจาก
บรรดานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่1-3 จากโรงเรียนคาทอลิกในอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ สงัฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลจันทบุรี
อีกดวย

กาวแรกของพวกเราในชวงเร่ิมตนปพธิกีรรมกำลงั
จะผานไปอยางดี ขอองคพระกุมาร ผูซึ่งเราทำการ
เฉลมิฉลองอยางยิง่ใหญในการเสด็จมาของพระองค ได
ดลบันดาลใหใจของเรามีความช่ืนชมยินดแีละไดใกลชดิ
กบัพระองคมากย่ิงๆ ขึน้ในทุกๆ วนัอีกดวย

ขอองคพระเยซูเจา ผูเปนประกาศกแท นายชุมพา
ทีด่แีละสงฆผศูกัด์ิสทิธ์ิโปรดอวยพระพรพีน่องทกุทาน
ใหพบกับความสุขและความสมดุลในการดำเนินชีวิต
ตามแบบอยางขององคพระเยซเูจา   แลวพบกนัใหมครับ
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เด็กสาธุฯ
 คุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการส่ือ-

มวลชนคาทอลกิประเทศไทย รวมกับคณะกรรมาธกิาร
พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา ซึ่งมีคุณยุวดี
นิม่สมบุญ เปนประธาน จดัประกวดหนงัสัน้  5-7 นาที
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
วโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5
ธันวาคม 2554 เสร็จเรียบรอย คณะกรรมการดูกัน
จนตาแฉะ ตดัสินและมอบรางวัลกันไปแลว เม่ือวันท่ี
27 พฤศจิกายน ที่อาคารรัฐสภาฯ ทีมไหน โรงเรียน
ไหน ไดอะไร ก็โปรดติดตามกันไดในฉบับน้ีครับ
และปตอไปโปรดตดิตาม งานน้ี ดร.สขิเรศ ศริกานต
กรรมการทานหน่ึง ขนาดปวยก็ไปรวมดวย 

“วันพระคริสตสมภพ พ.ศ. 2330/ค.ศ. 1787
(รัชกาลที่ 5 ) พระคุณเจาหลุยส เวย ไดบวชพระสงฆ
องคแรกในสมัยของทาน คือคุณพอราฟาแอล ซึ่งอายุ
มากแลวและปวยบอยๆ  ทานสงคุณพอราฟาแอล
ไปปนัง เพื่อดูแลชาวสยามและโปรตุเกส” (ประวัติฯ
หนา 299)

“ค.ศ. 1876 คุณพอโปรดม ไดเดินทางไปสำรวจ
พื้นที่หัวแกง ปจจุบันเรียก แกงคอย กับสามเณรท่ี
รบัศีลโกน 2 คน ไดไปเยีย่มชาวลาวในเดือนกมุภาพนัธ
อยูไดไมนาน สามเณรตองกลับ ไดอบรมสอนคำสอน
ใหชาวบาน 30 คน และพวกเขาไดรับศีลมหาสนิท
ครั้งแรกในวันพระคริสตสมภพ พ.ศ. 2419/1876
(ประวตัฯิ หนา 459)

จากหนังสือสารสาสน ค.ศ. 1951 หนาที่ 177 มี
บทความเก่ียวกับคริสตมาส ขอนำมาบางสวนคือ
“คำเตือนใจ ในเทศกาลพระคริสตสมภพ จงจัดทำถ้ำ
พระกมุารไวทีบ่าน.- จงชอบไปสวดและรำพงึใกลๆ  ถ้ำ
ในวัด ความเชื่อตองเปนประหนึ่งดาวท่ีนำเราเขาเฝา
พระเยซ.ู- จงทำตามอยางพระสวามเีจาท่ีบานนาซาแรธ
โดยบำเพ็ญความนบนอบเช่ือฟง และความขยัน
หมัน่เพียรในการงาน.- เมือ่ทานรสูกึนอยใจในฐานะและ
วาสนา ก็จงระลึกถึงฐานะของพระมหาไถ ตลอดเวลา
๓๐ ป พระหรรษาน้ันเถดิ.- จำไวเถิดวา เกียรติข์องคนเรา
ไมไดอยูที่ฐานะภายนอก  แตอยูที่ฐานะของเรา
คนละคนเฉพาะพระภกัตรพระเปนเจาตางหาก และเพือ่
เอาชนะความชั่ว การใชความรัก,  ความเมตตา มี
ประสิทธิภาพมากกวา การใชกำลัง, การหักโหมเอา
ท านได เห็นแบบอย า งของพระ วิสุทธิ วงศ แล ว

จงสำเหนียกไววา  การเขาใจกันดี, ความรักกันมีคา
มากกวาสมบัตพิสัถานใดๆ ทัง้สิน้ในโลก” (ขอความน้ี
คงภาษาตามตนฉบับ)

หนังสือ สารสาสน ค.ศ.1952 เดือนธันวาคม หนา
398-399 ไดพิมพบทเพลง “เชิญเสด็จพระมหาไถ”
อัญเชิญ องคพระมหาไถ ลงมาเร็วไว ใหลูกพึ่งบุญ โอ
องคธารามหาคุณ การุณลูกทรงลงมา”  และอางวา มา
จากหนังสือ “คริสตังครองเพลง”

สารสาสน วนัท่ี  20 ธนัวาคม ค.ศ.1964  ฉบบัท่ี 20
ปที ่ 44 หนาท่ี 612-614 ไดมบีทความ “คนืพระคริสต-
สมภพ” เขียนโดย คุณพอยอรช พิมพิสาร สงฆคณะ
พระผไูถ ไดกลาววา

“เหตุการณที่พระเยซูเจา ทรงประสูตินี้ อุบัติขึ้น
ประมาณป ๗๔๙ นบัแตสรางกรงุโรม ซึง่ตรงกับปที ่๕
กอนคริสตศักราช. นักบุญลูกาเลาไวในพระวรสารวา
ขณะน้ัน พระเจาจักพรรดิเซซาร เอากสุโต พระอธิราช
แหงจักรวรรดิโรมัน ไดทรงประกาศกฤษฎีกา ให
จดทะเบียนสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิ พลเมือง
ทั้งหลาย ตางตองไปแจงความสำรวจ ที่บานเมืองแหง
บรรพบรุษุของตน...

...โอกาสคริสตมาสน้ี ชวยใหเราคดิถึงพระคุณใหญ
หลวงของพระเปนเจา: พระองคทรงประทานพระ-
เอกบตุรใหเสด็จลงมาบังเกิดเปนมนุษย เพ่ือจะไดเขาใจ
ถงึสภาพความยากลำบากของเราไดดยีิง่ข้ึน.....ขอน้ีเปน
ที่นาอัศจรรยยิ่งนัก..ถูกแลว เทศกาลพระคริสตสมภพ
เปนเวลาช่ืนชมของประชากรโลก แตก็เปนเวลาท่ี
ชาวเราตองแสดงความกตัญูรูคุณ พระองค เตรียม
จิตใจของเราใหเหมาะสมท่ีจะตอนรับพระองค แลว
สนัตสิขุของพระเปนเจา กจ็ะอยกูบัเราอยางแนนอน”

พระคุณเจายอรช ยอด พมิพสิาร ไดเขยีนบทความ
ตัง้แตยงัเปนพระสงฆใหมๆ  จนกระทัง่เปนประมุขมสิซงั
ก็ยังไดเขียนอยูเสมอ

เร่ืองคริสตมาสในอดีต คงยังมีอีกมากมายท่ียัง
ไมสามารถรวบรวมมาได แตเทาท่ีคนจากหนังสือ
ประวัติการเผยแพรคริสตศาสนาในสยามและลาวและ
“สารสาสน” เพ่ือทำใหเราไดเขาใจและเห็นอะไรบาง

หลังสังคายนาวาติกันครัง้ท่ี 2 (ค.ศ. 1962-65) ได
ปรับเปล่ียนใหเขากับสภาพแวดลอมแตละทองถ่ิน
มากข้ึน ใชภาษาทองถิน่ คอืภาษาไทย และบทเพลง และ
เวลาก็ใหเหมาะกบัสตับรุษุในชุมชนน้ันๆ

บทเพลงที่เปนเสมือนสัญลักษณของคริสตมาส
ก็คือ Silent Night, Holy Night, Oh Come all
ye faithful, Joy to the world ฯลฯ

อยางไรก็ตาม แกนแทของการฉลองตองเปนเร่ือง
ภายในจิตใจ เปนการระลกึถงึพระเยซ ูพระผชูวยใหรอด

ไดบังเกิดมาเพ่ือเรา
ทุกคน  ผูที่ เ ช่ือใน
พระเยซู ก็จะไดรับ
สันติสุข และความ
รอดสำหรับชีวติของ
ตนเอง
    ขอความที่จะ
ไ ด ยิ น ใน โอก าส
ฉลองคริสตมาส ซึ่ง
เปนคำกลาวของทูต

สวรรคแกคนเลีย้งสตัว และไดไปนมัสการพระกมุารวา
“พระสิรมิงคลจงมีแดพระเจาในท่ีสงูสุด และสันติสขุ

จงมีแดผูมีน้ำใจดีทุกทานครับ”

ตามรอยคริสตมาส (ตอจากหนา 3)

บทภาวนา แกไขปรบัปรุงใหม กำลังจัดพิมพเผยแพร
หลายแหงตองการเอาไปใชใหทันปใหม ยังไงๆ ให
เวลากับคนเกาๆ บางครับ  แลวแตความพรอมของ
แตละแหง หากใครมีขอเสนอแนะอะไร กต็ดิตอกับ
แผนกพิธีกรรมไดครับ คุณวีระพงศ ทวีศักดิ์
นกัดนตรพีณิแกว บรรเลงต้ังแตในคุก ระดับประเทศ
และตางประเทศก็ไปมาไมต่ำกวา 10 ประเทศแลว
ยงัเปนวทิยากรบรรยาย สือ่ศกึษา (Media Education)
รเูทาทันส่ือ และใชสือ่ใหเปนประโยชนมใิชถกูส่ือใช
เปนเคร่ืองมือ ชวงน้ีไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษ
ใหกับครูตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังพัฒนา
เคร่ืองดนตรี “ทอพีวีซี” ตอไปอาจจะกลายมาแทน
“ไปปออรแกน” ใครจะไปรูครับ? เว็บไซต
กรงุเทพฯ www. catholic.or.th ฉลองครบ 10 ปไปแลว
คริสตมาสน้ี คลิกไปจะเห็นสีสันสดใส อยาลืมของ
สงัฆมณฑลและคณะฯ อืน่ๆ บางนะครับ   เทศกาล
คริสตมาสและปใหม แตละคนคงคิดถึงของขวัญ
ทีจ่ะมอบใหคนท่ีรกั และบางคนก็รอรับ แต “ทีส่ำคญั
คือ ความสุขเกิดจากการให ที่สำคัญกวาเงินทอง
ขาวของ คอื น้ำใจ และการใหอภยั”  สาธุ...ครบั

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่ อ บัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค”  ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงิน
ใหทานดวยความขอบพระคณุ

คณุสุรชัย  บญุตันรัตน
อุทิศแดวิญญาณ
มารีอา  ลี ้ บนุ  กนุ
ยอแซฟ  ตนั  บงั  ฮก                             500 บาท
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คุณพออนุชา ไชยเดช รองผอูำนวยการสือ่มวลชน
คาทอลกิประเทศไทย กลาวรายงานโครงการการประกวด
ภาพยนตรสั้น ในระดับมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 ในหัวขอ
“เมลด็พันธแุหงสันติสขุ”

“การดำเนินงานโครงการเมล็ดพันธุแหงสันติสุข
เปนโครงการประกวดภาพยนตรซึ่งรวมกันระหวาง
วุฒิสภาและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดยมุง
หวังวาพวกเราเด็กๆ และเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
สามารถสรางสันติสขุไดดวยความร ูความสามารถ และ
ความเขาใจของเรา เราจึงเลือกการทำภาพยนตรสั้น
เมื่อเริ่มโครงการวันที่ 6 กันยายน มีการแถลงขาว
โครงการ หลังจากน้ันกระบวนการก็ดำเนินตอไป เชน
การสมัครเขาประกวด การอบรม การสงผลงาน การ
ตัดสิน การคัดเลือก จนในท่ีสุดวันน้ีภาพยนตรทั้ง 25
เรือ่ง จาก 94 เรือ่ง จากกรรมการ 2 ชดุ จากผทูรงคุณวฒุิ
มากมาย จากความรวมมือตางๆ ความรวมมือนี้เปน
โอกาสหน่ึงที่ทำให เราพบสันติสุขที่แทจริงของ
ความหลากหลาย ที่มีผูสูงอายุ ผูใหญของบานเมือง
ศาสนา อาชีพ ผูอำนวยการ คุณครู ผูปกครอง เด็กๆ
เยาวชน ทุกทานคือเมล็ดพันธุแหงสันติสุข ในวันและ
วัยท่ีตางกัน ภาพยนตรที่สงเขามาท้ังหมด 132 ทีม 94
เรื่อง เราคัดใหผานเกณฑเหลือ 71 เรื่อง 50 เร่ือง  25
เรือ่ง ตามลำดบั ตอจากนีจ้ะประกาศ 7 เร่ือง 7 รางวลั”

“คณะกรรมการลงความเห็นตรงกันวาท้ัง 94 เร่ือง
เปนเรื่องที่มีคุณภาพ เปนเร่ืองที่แสดงถึงหัวใจของคน
ที่อยากจะใหสันติสุข หัวใจของเด็กแมวาจะเรียนรู
ยงัไมมากเทาไรนักแตความรกัในประเทศชาติบานเมือง
ความรกัในการทีจ่ะเปนเมล็ดพันธเุล็กๆ ทีค่อยๆ เตบิโต
อยางมีคณุคา ตรงน้ีตางหากท่ีเปนการบรรลจุดุมงุหมาย
ภาพยนตรเปนแตเพียงวิธีการเทาน้ัน ดังน้ันในวันน้ี
เราจึงมารวมกันเพ่ือเปนสักขีพยานและใหกำลังใจกัน
วิธีที่จะสรางสันติสุขมีมากมาย แตขอใหหัวใจของ
แตละคนน้ันเปนหัวใจท่ีจะสรางสันติสุขดวย ขอบคุณ
ทกุๆ ทานทีท่ำใหเกดิโครงการน้ี ขอบคณุทกุๆ คนทีม่า
รวมและเปนกำลังใจใหแกกันและกัน ในท่ีสุดถาไมมี
เจาภาพงานน้ีก็คงไมเกิดขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการ
การพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผสูงูอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา และส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย ทีร่วมกนัจัดกิจกรรมนีข้ึน้มา เพ่ือ
ประเทศไทยอันเปนท่ีรักของเรา”

คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมการการ
พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ

ประกาศผลหนังสั้น (ตอจากหนา 20) คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา กลาวเปดงาน
“ขอบคณุทกุทานท่ีใหความสำคญักบัโครงการประกวด
ภาพยนตรสั้นระดับมัธยมศึกษา ผลงานของนักเรียน
ที่สงเขาประกวดมีความหลากหลายและนาสนใจ
เปนอยางย่ิง เห็นไดวาเยาวชนในปจจุบนัมีความคิดและ
สามารถตีความหัวขอการประกวดภาพยนตรสั้น
“เมล็ดพนัธแุหงสนัตสิขุ” เปนหลายประเด็น ซึง่ลวนแต
นาสนใจและนาชืน่ชม ซึง่มเีนือ้หาของเรือ่งและเทคนิค
การถายทำภาพยนตรที่ดี ขอแสดงความยินดีแกผูที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
ทัง้ 7 รางวัล สำหรบัทีมท่ีไมไดรบัรางวัลขอเปนกำลงัใจ
ใหพฒันาฝมอืตอไป”

โครงการภาพยนตรสัน้เฉลมิพระเกียรตเิปดโอกาส
ใหเยาวชนแสดงความจงรักภักดีและความสามารถ
สงผลงานเขาประกวด ความยาวประมาณ 5-7 นาที ทีม่ี
เน้ือหาในการสงเสริมและเผยแพรสันติสุข มีเยาวชน
จากท่ัวประเทศสนใจเขารวมโครงการ 132 ทีม และ
สงผลงานภาพยนตรสั้นเขาประกวด 94 เรื่อง ซึ่งได
คดัเลือก 25 เรือ่ง

รางวัลชนะเลิศ ไดแก เร่ือง “สนัติสขุบนเสนขนาน”
ทีม Filmolic จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับ
ทุนการศึกษา 30,000 บาท พรอมโลจากนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตร ีและใบประกาศเกียรติคณุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดแก เร่ือง “Friend
ship” ทีม So Da Film จากโรงเรียนเซนตดอมินิก รับ
ทนุการศึกษา 20,000 บาท พรอมโลจากนายประสพสขุ
บุญเดช ประธานวฒุสิภา และใบประกาศเกียรติคณุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก เรื่อง “คนไทย
ใจสันติสุข” ทีม Shepherd จากโรงเรียนบานนาบอน
จ.กาฬสินธ ุรบัทนุการศกึษา 10,000 บาท พรอมโลจาก
พระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณชิ
ประมขุแหงอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และใบประกาศ
เกียรติคุณ คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการส่ือ-
มวลชนคาทอลิกประเทศไทย เปนผูแทนมอบ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ
5,000 บาท พรอมโลจากนายนิคม ไวยรัชพานิช
รองประธานวุฒสิภาคนที ่1 และใบประกาศเกยีรตคิณุ

รางวลัชมเชย ทมีแรก ไดแก เรือ่ง “The Unity” ทมี
–ZeN1Th-Film จากโรงเรียนสายปญญารังสิต

รางวัลชมเชย ทมีที ่2 ไดแก เรือ่ง “จากภูผาสทูะเล”
ทมี ตนกลา จากโรงเรียนพรหมานุสรณ จ.เพชรบรุี

รางวัลพิเศษ 2 รางวัล แบงเปน เทคนิคยอดเยี่ยม
และเน้ือหาดีเดน รบัทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท
พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณจากคุณยุวดี นิ่ม-
สมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผดูอยโอกาส วฒุสิภา

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ไดแก เร่ือง “The Unity”
ทมี –ZeN1Th-Film จากโรงเรียนสายปญญารังสิต

รางวัลเนื้อหาดีเดน ไดแก เรื่อง “จากภูผาสูทะเล”

ทมีตนกลา จากโรงเรยีนพรหมานสุรณ จ.เพชรบรุี
ผู ไดรับรางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนกัลยาณี

ศรีธรรมราช ใหสัมภาษณวา “หนังเรื่องนี้เราตองการ
จะทำเพ่ือตองการสะทอนสังคม ปมปญหาทุกอยาง
ทีเ่คยมีมาต้ังแตในอดีตเทาท่ีเราจำความได ความขัดแยง
ตางๆ นำมาประยุกตกบัชวีติของคนๆ หนึง่ และพยายาม
สะทอนใหเห็นวาสันติสุขคืออะไร เกิดข้ึนท่ีไหน หนัง
เราทำในรูปแบบที่คอนขางรุนแรงสักนิดเพ่ือจะส่ือให
เห็นสันติสุขท่ีชัดข้ึน เหมือนเปนกระจก บานเมือง
เปนอยางไร ชีวิตของคน 2-3 คนเปนอยางไร ถาเรา
รจูกัหนาทีข่องตวัเอง ปญหาทกุอยางจะไมเกดิ”

ทีมจากโรงเรียนเซนตดอมินิก  ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลาววา “การทำใหสังคมเกิด
สนัติภาพไดตองเร่ิมจากจุดเล็กๆกอน ผมลองมองลกึไป
เรือ่ยๆ เชนในครอบครัว ชมุชน เพือ่น มติรภาพระหวาง
คนสองคนถาเราสามารถทำไดก็ทำใหสิ่งที่ใหญขึ้นไป
อีกไดเหมือนกัน”

ทีมจากโรงเรียนบานนาบอน ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  กลาววา “อยากจะสะทอนให
คนในสังคมรูวาเราคนไทยดวยกันไมควรทะเลาะกัน
สันติสุขเกิดข้ึนจากตัวเราเอง ถาเริ่มจากจุดเล็กๆ กอน
ก็จะไมทำใหเกิดปญหาใหญๆ ตามมา ถารูจักคิดกอน
ทำทุกอยางก็จะดีขึ้น”

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย กลาวปดงาน “การจัดงานคร้ังนี้
เปนโอกาสสำคัญท่ีทกุทานจะไดเรียนรรูวมกัน ขอบคุณ
ทุกๆ คนที่มีสวนในโครงการน้ี คำวา “เมล็ดพันธุแหง
สันติสุข” (A Seed of  Peace) เปนคำงายๆ แตมี
ความหมายมากมายเหลือเกินที่นักเรียนไดสรางสรรค
ขึ้นมา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่สำคัญที่เปนเมล็ดเล็กๆ แต
จะเจรญิเตบิโตในจิตใจของนักเรยีนทกุ  ๆคน  ในภาพยนตร
บางเรื่องพูดถึงสันติสุขวา สันติสุขเร่ิมในจิตใจของเรา
ทุกๆ คน วันนี้โอกาสเปดกวางสำหรับนักเรียนที่จะทำ
ความดี นักเรียนไดใชโอกาสที่ดีแสดงศักยภาพความรู
ความสามารถท่ีมี อยากใหศักยภาพท่ีเปนเสมือน
เมล็ดพันธใุหเติบโตมากข้ึน เปนโอกาสแลว ในตัวของ
เรามีเมล็ดพันธุแหงความดีขอใหงอกงามเติบโตขึ้น
เปนตนไมใหญ ใหผลิตผล ใหรมเงา กับคนอ่ืนดวย
ขอใหเมล็ดพันธุแหงความดีที่มีในจิตใจของทุกๆ คน
เติบโตย่ิงๆ ขึน้”

รางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 51 ประจำวันท่ี 19-25 ธันวาคม 2010หนา 14
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

บราซีโอ

จำรักษ

กิจเจริญ

เกิดวันท่ี 3 กมุภาพันธ 2476
เกิดใหมในพระเจา 14 พฤศจิกายน 2553

ครบ 30 วนั

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

⌫ ⌫  
ชาตะ  16  สงิหาคม  2500

เกดิใหมในพระเจา  16  พฤศจกิายน  2553
อายุ  53  ป  3  เดือน

www.thaicatholicradio.com
เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 51 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ∏—π«“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«— ¥§√Õ∫§√— «»— °¥‘Ï  ‘ ∑∏‘Ï

‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °∑¡. ©≈Õß«—¥

·≈–©≈Õß 25 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ (√—ß ‘µ) ®.ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 475 ªï §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π «—π‡ “√å∑’Ë

18 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬π

¡“·µ√å‡¥Õ’«‘∑¬“≈—¬

����� Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√

 ¿“¿‘∫“≈¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π§√‘ µå¡“ ·ø√å ª√–®”ªï

2010 ∑’Ë∫√‘‡«≥≈“πÀπâ“Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ «—π»ÿ°√å∑’Ë

24 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 18.30-21.30 π.

����� ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë  1

çæ≈—ß»√—∑∏“ π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë

26 ∏—π«“§¡ 2010 ∂÷ß«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë

§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ·Ààß™“µ‘«™‘√“«ÿ∏ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ www.jamboreethailand.com

�����§ÿ≥æàÕ ´‘ ‡µÕ√å §√Ÿ§” Õπ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…

‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ µ.·¡à‡ß“ Õ.¢ÿπ¬«¡

®.·¡àŒàÕß Õπ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õßæ√–§√‘ µ-

 ¡¿æ„π§◊π«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 17.00 π.

·≈–§√∫ 50 ªï™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

Àâ«¬µâππÿàπ „π«—π∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2010 æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡¥‘π°“√°ÿ»≈ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë

‡¢µ§≈Õß‡µ¬ «—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

05.30-10.00 π. ∑’Ë «π≈ÿ¡æ‘π’ ∫—µ√√“§“„∫≈– 100

∫“∑ (·µàß°“¬ ‡ ◊ÈÕ ’øÑ“)

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

05.30 π. °√√¡°“√æ√âÕ¡°—π∑’Ë≈“πµ–«—π

¬‘È¡ ( π“¡‡¥Á°‡≈àπ)

06.00 π. «ß‚¬∏«“∑‘µ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

§Õπ·«πµå µ—Èß¢∫«π‡¥‘π°“√°ÿ»≈

06.30 π. ª√–∏“π™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 1

°≈à “ « √ “ ¬ ß “π«— µ∂ÿ ª √– ß§å

°“√®—¥ß“π

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–∏“π

„πæ‘∏’ °≈à “« ‡ªî¥ß“π ‡√‘Ë ¡ ‡¥‘π

°“√°ÿ»≈

08.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡™â“ (µ“¡´ÿâ¡

µà“ßÊ ∑’Ë®—¥‰«â)

®—∫ ≈“°ºŸâ‚™§¥’

ªî¥ß“π

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 130 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡°√“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 131 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡’π“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 133 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

°—π¬“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 135 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

À¡“¬‡Àµÿ ∑ÿ°√ÿàπ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π.

¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å  ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837

™âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.flpbkk2008.multiply.com ·≈–

�����»Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥§à“¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2 ç√âÕ¬‡√◊ËÕß√“«

∫πº◊ππÈ” √–∫“¬√—°∫πº◊π¥‘πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30

¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë µ.°√–‡∫◊ÈÕß„À≠à Õ.æ‘¡“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ªí≠À“Õÿ∑°¿—¬®“°¿“«–

πÈ”∑à«¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√—∫øíß§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß

§π„πÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ¥—ß∑’Ëæ√–‰¥â Õπ„Àâ‡√“

√—° √—∫„™â·≈–√—∫øíß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å

‚¥¬ “¡“√∂ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë www.carefor.org/

student À√◊Õºà“π∑“ß www.facebook.com/cuctxavier

À√◊Õ‚∑√»—æ∑åµ‘¥µàÕ°√√¡°“√»Ÿπ¬åœ ®Ÿπ 08-6908-

2455 «‘π 08-9606-0130

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡  ¿“

æ√– —ß¶√“™œ (Catholic Commission for Catechetical

Education  Desk for Catechesis)  ‰¥â∑’Ë www.thai

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2010

 «¥‚≈°„À¡à ‡«≈“ 14.30 π.

¡‘ ´“ ‡«≈“ 15.00 π.

( “¡“√∂®Õß‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ‰¥â∑’Ë ‘́ ‡µÕ√å

Õ∏‘°“√ / §√Ÿ‡æ’¬ß„® §√Ÿ«π‘¥“ ‚∑√ Õ∫∂“¡

0-3521-7138 À√◊Õ 0-3521-7139 µàÕ 103)

✝  «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 29

¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 09.00 π.

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å Õ.‡¡◊Õß ®.π√“∏‘«“ 

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-

7884)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
¬âÕπÀ≈—ß ·≈– ◊ËÕ √â“ß √√§å‰¥â∑’Ë

catholicmedia.cbct.net
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catechesis.com

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-π“√’

¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π.

∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-

3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-

9757 §ÿ≥ª√– “√  ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—« ‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª–

 —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“ 19.00 π.  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021 ‚∑√ “√ 0-2652-

7872

�����¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡™‘≠

∑ÿ°∑à“π√à«¡·∫àßªíππÈ”„®„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¥Á°°”æ√â“

µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‡¥Á°æ‘°“√  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬ ·≈–§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7854-

55

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)

§√‘ µå¡“ §Õπ‡ ‘√åµ
ª√– “π‡ ’¬ß 2010
¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π¡“√à«¡©≈Õß

·≈– —¡º— ∫√√¬“°“»

‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ ·Ààß —πµ‘
·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’

„π°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß

çChristmas Celebration 2010 :
Peace and Joyé
¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß‚¥¬

§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 7 §≥–
√à«¡¥â«¬»‘≈ªîπ√—∫‡™‘≠

≥—Æ∞å ∑‘«‰ºàß“¡ (π—∑∑‘« AF5)
∫√√‡≈ßæ‘≥·°â«‚¥¬

§ÿ≥«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï
„π«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2010

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
18.00 π. ÕÕ°√â“π‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ 
·≈– 19.00 π. °“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“™¡

À“°æ’ËπâÕß¡’§«“¡ª√– ß§å®–∑”∫ÿ≠∂«“¬ —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’
∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“ “¡æ√“π π§√ª∞¡

™◊ËÕ∫—≠™’ ¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°°√ÿß‡∑æœ ( —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’)

‡≈¢∑’Ë 525-2-08194-7

ª√–‡¿∑ ∫—≠™’‡ß‘πΩ“°ÕÕ¡∑√—æ¬å

°√ÿ≥“ àß À≈—°∞“π°“√‚Õπ‡ß‘πæ√âÕ¡™◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà·≈–‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å¡“∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß
‚∑√»—æ∑å 0-3429-2148, 0-3429-2143  ‚∑√ “√ 0-3429-2149

«—πæÿ∏∑’Ë 12 ¡°√“§¡ §.». 2011

10.00 π. ‡¥‘π√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

11.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ)

‚¥¬ Õÿª —ß¶√“™‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å

13.30 π. °‘®°√√¡ ç·¢àß¢—πµÕ∫§”∂“¡·≈–ª√–°«¥√âÕß‡æ≈ß¢Õßπ—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°é

18.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬ æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-

0820-22

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1801 E-mail : udomsarn@gmail.com

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

Õ“√åµ‡«‘√å§ ¡’ª√– ∫°“√≥å®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»… µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045, 0-2233-0523

�����ΩÉ“¬ —ß§¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë¿“§ π“¡  1 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ§ÿ≥¡“πæ

º‘«‡°≈’È¬ß ‚∑√. 08-1646-7983 §ÿ≥ªπ—¥¥“

 —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-7798-9001 E-mail :

singtopanadda@hotmail.com

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com

10th Anniversary

§√∫√Õ∫ 10 ªï·Ààß°“√ ∂“ªπ“

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß
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ลำดับ

1
2

3

4
5

รายการ

ซดีเีพลงคริสตมาส ชดุ ระฆงัเงนิ
ซดีเีพลงบรรเลงครสิตมาส พณิแกว

2.1 ชดุ Glass X’ Mas
2.2 ชดุ DIVINE  TOUCH

ซดีเีสียงสารคด ีชดุ ครสิตมาสวนัแหงสนัตสิขุ
(อกีดานหนึง่ของประวัตแิละความหมายท่ีแทจริงของคำวา “คริสตมาส”)
วซีดีีภาพยนตร เร่ือง กำเนิดพระเยซ ู(The Nativity) version คริสตชน
หนงัสือ - สำหรบัเด็ก : นทิานพระคัมภรี

- เรือ่งเลา : การกลบัมาของตะเกียง (พมิพครัง้ที ่2)
(หนงัสือใหม) : เราทุกคนตางมตีะเกียง : อยาลมืเติมน้ำมนั
(หนังสือใหม) : ภาพจากทีเ่กิดเหตุ เหตุเกิดท่ีแผนดินศักด์ิสทิธ์ิ

ราคาพิเศษ

80

80
80

40
59

250
80
65

165

ราคาปกติ

120

120
120

80
159
290
99
80

180

มขีองดีมาแนะนำ  ลองเลอืกกนัดนูะครบั   สอบถามไดทีส่ือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5401    E-mail : udomsarn@gmail.com

(tanpanlop@gmail.com)



ผมมโีอกาสเดนิทางขามทวปีมาทีส่หรฐัอเมริกา
เม่ือไมนานมาน้ี เครื่องบินท่ีโดยสารมาตองมาตอ
เคร่ืองบินท่ีประเทศญ่ีปุน และตองมาตอเครื่องบิน
ภายในประเทศอีกครั้งท่ีสหรัฐอเมริกา

สนามบินแตละแหงท่ีไปถึงน้ัน เปนสนามบิน
ทีใ่หญมาก มจีำนวนเท่ียวบินจำนวนมาก เคร่ืองบิน
ขึ้นและลงอยางตอเน่ือง แตละวันมีผูโดยสารท่ีตอง
เดินทางโดยเคร่ืองบินเปนหลักหม่ืนหรือหลักแสนคน

แนนอนวาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเร่ือง
การบริหารดานความปลอดภัยกอนเคร่ืองบินจะบิน
ขึ้นสูทองฟานั้น ถือเปนความรับผิดชอบอยาง
เครงครัดท่ีสนามบิน
     อนัเนือ่งมาจากเหตุผลดานการกอการราย ตนทนุ
ของชีวิตและทรัพยสินที่สูงมากในแตละเที่ยวบิน
เปนเหตุใหการดูแลดานความปลอดภัยเปนไปอยาง
ละเอียดถีถ่วน โดยเฉพาะท่ีสหรัฐอเมริกา

สำหรับผูที่เคยเดินทางผานสนามบินนานาชาติ
คงเคยมีประสบการณกับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมงวดดังกลาว

กระเปาท่ีตองถือข้ึนเครื่องบินถูกตรวจอยาง
ละเอียดผานเคร่ืองเอ็กซเรย รวมท้ังผโูดยสารทุกคน

บางคนตองถอดแมกระท่ังรองเทา เข็มขัด
และเส้ือคลุม

สนามบินถึงจะใหญโตขนาดไหน มีผูโดยสาร
เปนหม่ืนหรือแสนคนตอวัน ทุกคนตองเดินผานชอง
แคบๆ หรือประตูแคบๆ แหงหนึ่ง ไมเวนแมแตกัปตัน
และลูกเรือ เพ่ือใหแนใจวาทุกคนท่ีผานประตูแคบน้ัน
จะผานมาตรฐานความปลอดภัยอันเปนท่ียอมรับได

หากเดินผานประตูแคบนั้น และมีเสียงดังเกิดข้ึน
นั่นหมายความวาตองถอยหลังออกไป และตรวจดู
ความผิดปกติ และกลับมาเดินผานประตูนัน้อกีครัง้หน่ึง
จนกวาเสียงดังนัน้จะไมเกดิข้ึน

ทุกครั้งท่ีผมเองตองเดินผานประตูนั้น ก็ลุนอยู
เหมือนกันวา อยาใหมีเสียงดังเลย จะไดไมตองยุงยาก
ทัง้กับตัวเองและคนขางหลัง เพราะตองเสียเวลามากข้ึน

ผานประตูแคบ...มาแลวก็โลงใจ ถือกระเปาเดิน
ตอไปยังประตูขึ้นเครื่องบิน

อดไมได ที่จะหันกลับไปดูประตูแคบน้ันท่ีเปน
ววิฒันาการในการตรวจหาวัตถุทีไ่มพงึประสงคอกีคร้ัง

หากประตูแคบนั้น สามารถตรวจวัดคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนเราได กค็งจะดีไมนอย

ทุกคนท่ีเดินผานประตูแคบนั้นเปนเร่ืองเฉพาะ
บุคคล หากมีเสียงดังน่ันหมายความวาเราแตละคน
มีขอบกพรอง เปนส่ิงท่ีเราควรจะยอมรับและแกไข
ขอบกพรองนั้น กอนจะเดินผานประตูแคบนั้นอีก

คร้ังหน่ึง เพ่ือใหเสียงดังน้ันหายไป
ในความเปนจริงคนสวนใหญอาจ ไมชอบประตู

แคบ ไมชอบการถูกตรวจสอบ ไมชอบแมกระท่ังรู
ถึงขอบกพรองของตัวเอง  ตรงกันขามยังใช
ขอบกพรองนั้นไปหาผลประโยชนกับผูอื่น กลาย
เปนความสะดวกสบาย หรอืความเห็นแกตวั

บางคร้ังเราอยูกับขอบกพรองของตัวเอง
อยางชาชิน จนไมอยากแกไขขอบกพรองนัน้

ที่สุดแลว เราหนีหรือหลีกเล่ียงขอบกพรอง
ของเราน้ันไมได เพราะประตูแคบน้ัน เปนวัฏจักร
ของชวีติ คอื การเกิด แก เจบ็ และตาย

เราจะจากโลกน้ีไปอยางมีความหมาย หรือคิด
วาทรพัยสนิเงนิทองทีม่อียบูนโลกนีจ้ะตอชวีติไปได
อกีสักหน่ึงวินาที

กลบัไปน่ังอยบูนเคร่ืองบนิอกีครัง้... ใจคิดถงึวา
การเดินทางของชีวิต กวาจะถึงจุดหมายปลายทาง
ของแตละคนไดนัน้ ตองผานความทาทายและความ
ยากลำบากอีกมาก...

ขอใหบทเรียนในทุกกรณีของชีวิต ผานไปได
ทางประตูแคบอยางมีความหมาย เทาท่ีจะทำได

กับทุกคนที่พรอมจะผานประตูแคบนั้น . . .
โอมเพ้ียง!!!
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วันพอแหงชาติมีคนถามผมวา วันนี้คุณพอ
จะใสเสื้อสีอะไร ผมตอบไปวาสีมวง ผมเดาวา
คนถามอาจจะรูสึกผิดคาดไปทีเดียว สำหรับผม
เหตุผลเดียวคือ เปนสัปดาหที่ 2 ในเทศกาล
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา พระสงฆจะสวม
อาภรณสีมวงในการประกอบพิธีกรรม แตเส้ือท่ี
ใสขางใน (อนัน้ีขออบุไวเฉลยตอนทาย)

ชวงทีพ่ระธาตุของคณุพอบอสโกมาเมืองไทย
ผมเองแทบไมมีโอกาสไดไปเยี่ยม แสดงความ
คารวะ และขอพรเลย จดๆ จองๆ อยูนาน
จนไดฤกษเอาวันอำลาพระธาตุพอดี เย็นวันน้ัน
ผมไปถึงวัดแมพระองคอุปถัมภ  กอนงาน
พอสมควร เพราะเปนวันเดียวกับท่ีสำนักงาน
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย จดัพิธมีอบรางวลั
สื่อมวลชนดีเดนประจำป ปนี้เปนปที่ 28 แลว
พระคณุเจาประธาน ศรดีารณุศลี มาเปนประธาน
เองเลย และพระคุณเจาประธานตองไปเปน
ประธานมิสซาอำลาพระธาตุดวย ผมเลยขอติดรถ
มาอำลาพระธาตุฯ ไปกบัเขาดวย

ผมทำตัวเนียนๆ ไปกับคุณพอของคณะซาเลเซียนต้ังแตกอนเร่ิมพิธี จนพิธี
มสิซาเร่ิมข้ึน คณุพอฟรงัซสิ ไกส สงฆซาเลเซียน ปรมาจารยของผมอีกทานหน่ึง
เดินมาทักทายผมพรอมกับคำขอบอกขอบใจท่ีไดลงงานเขียนของคุณพอเก่ียวกับ
คุณพอบอสโก ในอุดมศานตรายเดือน ผมต้ังหลักไมทัน จริงๆ ผมตองขอบคุณ
คุณพอมากกวา คุณพอซาเลเซียนทั้งรุนนองรุนพี่ ทักทาย ถามไถ พูดคุย นำของ
มาใหเปนท่ีระลึก จนผมขัดเขินไป แตก็ซึ้งในการตอนรับและทาทีของมิตรภาพ
ในวันน้ัน กอนขบวนแหผมถามตวัเองวา วนัน้ีตกลงผมมาดวยเหตุผลใด จริงๆ แลว
ความรักไมตองการเหตุผลหรอกครับ

ผมไดทีน่ัง่ขางหนามาก เปนท่ีนัง่ท่ีทีถ่กูตอเพิม่จากบนพระแทน เพือ่ใหมพีืน้ท่ี
มากข้ึนอีกสักหนอย ถัดจากผมไปเปนคุณพอไกส ถัดจากคุณพอไกสคือพระธาตุ
ของทานนกับุญ มคีำภาษาละตินขางๆ โลงแกวแปลเปนไทยงายๆ วา “เพยีงวญิญาณ
เทานัน้”

ขัน้ตอนของพิธกีรรมพาเราไปตามข้ันตอนพธิ ีผานบทเทศนอนันาประทับใจ
ทีส่ดุบทสรุปของคณุพอเจาคณะ เทพรัตน ปตสินัต ฮากระจาย ไดเนือ้ไดน้ำ ผมชอบ
มกุ เลขทายของรถท่ีพาพระธาตุมา ทานนักบุญขอวิญญาณเทาน้ัน สวนลูกๆ เอาดวย
แตถาไดบางอยางเสรมิๆ คงดี ไมรปูานน้ีมคีนถูกแบบไหน ระหวางถูกตองนะคราบ
กับถูกกินอีกแลวคราบ

ผมคิดวาความรูสึกประสาพอลูกระหวางคุณพอบอสโกกับมวลหมูสมาชิก
ซาเลเซียน เปนบรรยากาศของความผูกพันแบบงาย แตลึกซ้ึง หลายคนคงเสียใจ
และอาลัยอาวรณ พระคุณเจาประธานไดเทศนไวถงึการไปพบกันในสวรรค และ
พูดติดตลกวา ถาไปแลวไปไมถูกใหไปเจอกันท่ีสวนซาเลเซียน มีเร่ืองอะเมสซ่ิง
กวาน้ัน เม่ือพี่นองตางศาสนาท่ีมาฟงเทศนในวันน้ันประทับใจและไปแตงกลอน
เปนเร่ืองเปนราว ตอไปน้ีคอืกลอนบทน้ัน

(สวนซาเลเซียน)
แตปฐมกาลเลาขานเร่ืองในสวน อีฟเชญิชวนคอูาดมัทำพลาดผดิ

เคยสุขสรรพหรรษาพามืดมิด หมดส้ินสิทธ์ิชวีติจบพานพบตาย
พระทรงสรางรางมนุษยสุดแสนรัก แจงประจักษรักส่ิงสรางเกินสหาย
ถึงเวลาสงพระบุตรจุติกาย ยกโทษไถบาปมนุษยหลุดมลทิน

ทัง้หลัง่พรดอนบอสโกชวนพวกพรรค รวมลงหลักผลักดันอธรรมสิ้น

ใสเส้ือใหพอช่ืนใจ
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มใิหเดก็แลผใูหญยลและยนิ สิ่งผิดศีลธรรมะประจำใจ
วญิญาณคนฉนัสนใจใชสนิทรพัย ไมเคยหลับกลบัปองกนัหมัน่แกไข
เยาวชนคนทกุชัน้ชวนกนัไป สุดจิตใจใฝควาหาทรงธรรม

มิเพียงแตแคโลกน้ีที่ทานคิด ตระหนักจติมิตรภาพตราบโลกหนา
ขอสวนใหญใหมจากพระละโลกา รอชาวซาเลเซียนเวียนรับรางวัล
ไปใหไดไปใหถงึนะนองพ่ี รวมใจพลีผองกายาพาความฝน
เขาเฝาพระเฝาองคเจาเหนือชีวนั พรอมเพรยีงกันสรรเสริญพระในสวนเอย.

นอกจากน้ันในบทเทศนยงัมีเร่ืองลูกศิษยของคณุพอบอสโกอกี พระคณุเจาเลา
วา ในชีวประวัตนิักบุญดอมินกิ ซาวีโอ ทีพ่มิพ ค.ศ. 1859 นกับุญยอหน บอสโก
เลาวาในเดือนตลุาคม 1854 ดอมินกิมาถงึศนูยเยาวชนนักบญุฟรงัซสิ เดอ ซาลส

“เม่ือมาถึงไดเขาไปในหองทำงานของพอ เพ่ือมอบตนใหอยใูนการดูแลของ
ผูใหญ  สายตาของหนูนอย  จองจับไปท่ีปายแขวนอยูบนผนังหอง  เขียน
เปนภาษาละตินวา Da mihi animas caetera tolle. ซึง่นักบุญฟรงัซิส เดอ ซาลส
กลาวถึงบอยๆ พออยากใหความหมาย จงึแปลใหฟงวา ขาแตพระเจาโปรดประทาน
วญิญาณใหแกขาพเจา สวนสิง่อืน่ขอพระองคโปรดรับไวเถดิ”

ดอมนิกิหยดุคดิสกัคร ูแลวกลาววา ผมเขาใจแลวครบั ทีน่ีไ่มทำการคาเงนิทอง
แตคาวญิญาณ ผมเขาใจครับ ผมเชือ่วาวญิญาณของผมจะเปนสวนหน่ึงของการคา
นีด้วย (ปฐมกาล 14:21)

เลามาทัง้หมดเพือ่จะบอกวา ความรสูกึประสาพอลกูของมวลหมคูณะซาเลเซียน
กับคุณพอบอสโกก็ดี หรือความรูสึกประสาพอลูกของพสกนิกรชาวไทยกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั หรือความรสูกึของคริสตชนกับพระเปนเจาพระบดิา
เปนความรูสึกท่ีเขาใจไดทันที แตผมคิดวาในขณะท่ีความรูสึกของพอกับลูก
ยงัมคีวามรสูกึของพีน่องดวย เราตองรักคนในครอบครัวของเรา คนในครอบครัว
ของเราคือครอบครัวคริสตชน ครอบครัวเพ่ือนพ่ีนองคนไทยทุกคน เพราะเรามี
พระบิดาเดียวกัน เรามีพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัองคเดยีวกัน

ออ! วนัพอผมใสเส้ือขางในสีขาวและเขียนทีห่นาอกเส้ือวา “Together : We
are Family” (หลอมรวมกัน :  เราเปนครอบครัว)

บรรณาธิการบริหาร
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·≈–ª√–°“»º≈√“ß«—≈∫—µ√°“√°ÿ»≈

50 ªï∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿœ

§ÿ≥æàÕ‚™§™—¬ §Ÿ√—µπ ÿ«√√≥

‡ªìπª√–∏“π

·≈– ¡“§¡«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈

‡¢µµà“ßÊ √à«¡ß“π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  20 æƒ»®‘°“¬π 2010

ç‡¢â“‡ß’¬∫é
√–À«à“ß«—π∑’Ë

5-7 æƒ»®‘°“-

¬π 2010 ∑“ß

™¡√¡»“ π-

»÷°…“ ·ºπ°

§ “ ∑ Õ ≈‘ °

®ÿ Ã “ ≈ ß ° √≥å

¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰ ¥â ®— ¥ §à “ ¬

‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï¢÷Èπ ∑’Ë∫â“π

‡æ™√ ”√“≠ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

À—«¢âÕ ç™—Ë«øÑ“¥‘π ≈“¬é ‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘µ

∑’Ë‡¢â“√à«¡‰¥â¡’‚Õ°“ „°≈â™‘¥æ√–¡“°¢÷Èπ

‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥ 16 §π §ÿ≥æàÕ

«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå ®‘µµ“∏‘°“√ ·≈–‡´Õ√å¡“√’¬å

À≈ÿ¬ å æ√ƒ°…åß“¡ Õ¥’µª√–∏“π™¡√¡

¡“‡ªìπ«‘∑¬“°√·≈–„Àâ§«“¡√Ÿâ

„π°“√‡¢â“‡ß’¬∫§√—Èßπ’È



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 51 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ∏—π«“§¡ 2010Àπâ“ 20

(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 85 ≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ (5)

❈  ¡—¬Õ“‡¡≈ÿ§

❒  §.». 1291 ∑’Ë¡—Ëπ ÿ¥∑â“¬¢Õßæ«°§√Ÿ‡ ¥∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—§‚§∂Ÿ°¬÷¥‰¥â À¡“¬∂÷ß

°“√ ‘Èπ ÿ¥¢ÕßÕ“≥“®—°√¢Õßæ«°§√Ÿ‡ ¥

❒  §.». 1333 §≥–ø√—ß´‘ °—π‡¢â“¡“µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡  ¡“™‘°¢Õß

§≥–‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–ºŸâ¡“· «ß∫ÿ≠

❈  ¡—¬ÕäÕµ‚µ¡“π

❒  §.». 1516-1517  ÿ≈µà“π√“™«ß»åÕäÕµ‚µ¡“π (Ottoman) ™“«µÿ√°’ ¬÷¥

§√Õß·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‰¥â ·≈–®–ª°§√ÕßÕ¬Ÿà√“« 400 ªï

❒ §.». 1520  ÿ≈µà“π ÿ‰≈¡“π (Suleiman the Magnificent - 1520-66) ∑√ß

‡√‘Ë¡ √â“ß°”·æß·≈– ‘Ëß°àÕ √â“ßµà“ßÊ ∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–‡¡◊ÕßÕ“‡§√

❒ §.». 1799 π‚ª‡≈’¬π ‚∫π“ª“√åµ∫ÿ°ª“‡≈ ‰µπå ·µà¬÷¥‰¡à‰¥â ®”‡ªìπµâÕß

∂Õ¬∑—æ°≈—∫‰ª

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ºŸâ·ª≈

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ ∂à“¬¿“æ°“ß‡¢π∑’Ë¡’ ’ —πß¥ß“¡ °“ß‡¢π‡ªìπ‰¥âÀ≈“¬

§«“¡À¡“¬ §√—ÈßÀπ÷Ëß¬—ß‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õßπ—°√∫§√Ÿ‡ ¥ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π°Õ∫°Ÿâ

·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

 ª√–°“»º≈Àπ—ß —Èπ¡—∏¬¡          ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß —πµ‘ ÿ¢ é
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●

§≥–°√√¡“∏‘ ° “√

° “ √æ—≤π “ — ß §¡

· ≈ – °‘ ® ° “ √ ‡ ¥Á °

‡¬“«™π  µ√’ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

§πæ‘°“√·≈–ºŸâ¥âÕ¬

‚Õ°“  «ÿ≤‘ ¿“ ·≈–

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ª√–°“»

º≈¿“æ¬πµ√å  —È π

√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

√“ß«—≈™π–‡≈‘»

‚√ß‡√’¬π°—≈¬“≥’»√’∏√√¡√“™

√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 1

‚√ß‡√’¬π‡´πµå¥Õ¡‘π‘°

√“ß«—≈√Õß™π–‡≈‘»Õ—π¥—∫ 2

‚√ß‡√’¬π∫â“ππ“∫Õπ ®.°“Ã ‘π∏ÿå

§≥–°√√¡°“√µ—¥ ‘π ¡.√.«.‡©≈‘¡™“µ√’ ¬ÿ§≈ §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™

».‡°’¬√µ‘§ÿ≥µ√÷ß„® ∫Ÿ√≥ ¡¿æ §ÿ≥©«’√—µπå ‡°…µ√ ÿπ∑√ §ÿ≥π‘¡‘µ√ æ‘æ‘∏°ÿ≈

(¿“æ´â“¬) §ÿ≥¬ÿ«¥’

π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ª√–∏“π

§≥–°√ √¡ “ ∏‘ ° “ √

°“√æ—≤π“ —ß§¡ ·≈–

°‘®°“√‡¥Á° ‡¬“«™π

 µ√’ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ §πæ‘°“√

·≈–ºŸâ ¥â Õ ¬ ‚ Õ° “ 

«ÿ≤‘ ¿“ °≈à“«‡ªî¥ß“π

§ÿ≥«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß °≈à“«ªî¥ß“π
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